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1. Aspectes generals 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

 1.1.1. Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte, en primer lloc, estructurar 

l'organització general de l'obra i, en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 

emprar. Igualment estableix les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i 

per últim, organitza el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments 

de les obres.  

  

 

 1.1.2. Àmbit d'aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per al Projecte constructiu 

"Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils”.  

  

 

 1.1.3. 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 es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, aprovat 

per Reial Decret 1312/1988 de 28 d'octubre. 

 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 

- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 

aprovada per O.M. de 28 de febrer de 1972. 

 

- Norma sismorresistent P.D.S.-1, segons decret de 3209/1974 de 30 d'agost. 

 

- Instrucció de Formigó Estructural EHE, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 

desembre. 

 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
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- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 

(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, 

esmentat a l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i 

al qual queden incorporats els articles modificats. 

 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

 

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 

- Normes U.N.E. 

 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 

- Normes MV-102 Acer laminat per a estructures en edificació. 

 

- Norma MV-103 Càlcul de les estructures d'acer laminat a l'edificació. 

 

- Norma MV-104 Execució de les estructures d'acer laminat a l'edificació. 

 

- Norma MV-106 Cargols ordinaris i calibrats per a estructures d'acer. 

 

- Norma MV-107 Cargols d'alta resistència per a estructures d'acer. 

 

- Normes tecnològiques de l'edificació. 
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- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

 

- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 

 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 

 

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre 

mescles bituminoses en calent". 

 

- Els senyals de trànsit han de complir la vigent Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la 

Instrucció 8.3. I.C. 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC 

de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials 

que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, 

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 es procurarà, en el seu cas, 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. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 

plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles 
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- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

 

2.  Descripció de les obres 

2.1. Descripció general de l'obra  

L’objecte del present projecte és la definició de les actuacions necessàries per al Projecte de 

"Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils". 

  

Es preveu la construcció d'un passeig amb carril bici i vorera que unirà els municipis de Cabrils i 

Vilassar de Mar, així com la millora de les actuals parades d'autobús. Les característiques de les 

obres i els treballs realitzats per a la redacció d’aquest projecte constructiu es descriuen a la 

memòria del present document. 

  

 

2.2. 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 la Diputació de Barcelona, estarà 

a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. Diputació de 

Barcelona participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 

d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 

previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
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Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per Diputació de Barcelona. 

- Les modificacions d'obra establertes per Diputació de Barcelona. 

 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció 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 per a 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 i tenir present que 

els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò 

que estableix aquest Plec, el que estableix 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 amb la seva definició o amb 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 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. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 

per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la seva recepció per Diputació de Barcelona.  
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 

d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 

per la Direcció 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, la Direcció 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, normatives que seran d'obligat compliment pel 

Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per Diputació 

de Barcelona. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció 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 decidir temes dels 

quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 

podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 

objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 

de les obres. 

 

 

 3. Desenvolupament de les obres  

  3.1. Replanteig. Acta de comprovació del replanteig  

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director de 

les obres, 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 les discrepàncies apreciades en relació al projecte definitori de les 

obres a executar i qualsevol altre circumstància que pugui modificar o alterar l’execució de les 

obres.  

  

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 

El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los 

a terme. La Direcció 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.  
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La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, durà a terme comprovacions dels 

replanteigs efectuats.  

  

  

  3.2. 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 la Direcció 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 l’anticipació que fixarà la 

Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i 

ser aprovats per la Direcció 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.  

  

El Contractista estarà obligat, quan segons el Director de les obres 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 al preu ni al termini total 

ni als parcials d'execució de les obres.  

  

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 

sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 

directament o ho comunicarà a la Diputació de Barcelona per a l'adopció de l'acord que 

s'escaigui. Les modificacions resoltes pel Director de l’obra no donarà dret al Contractista a cap 

modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 

dins del qual precisa rebre la contestació 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.  

  

 

  3.3. Programa de treballs   

Prèviament a la signatura de l’acta de replanteig el Contractista haurà de formular un 

programa de treball complert. Aquest programa de treball haurà d’ésser aprovat pel Director 

de les obres.  

  

El programa de Treball comprendrà:  
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a) La descripció detallada del mode en 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.  

  

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 

servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat 

per a assegurar l'acompliment del programa.  

  

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 

on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra 

així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les 

unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 

programa.  

  

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 

trobi a l'obra.  

  

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.  

  

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.  

  

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 

condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 

particulars no compreses en aquestes.  

  

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 

l'obra.  

  

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

inicialment establert sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 

seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs el Director de les obres ho 

cregués convenient.  

  

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que el Director de les obres cregui convenient.  

  

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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  3.4. Control de qualitat   

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 

cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i 

material que necessiti. Les despeses que això produiria no seran d’abonament al Contractista.  

  

En fase de licitació, el contractista presentarà un Pla d’Autocontrol de Qualitat, a partir del 

nivell mínim exigit en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. A l’inici de 

l’obra s’actualitzarà aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcció d’Obra. El Contractista 

executarà al seu càrrec i en un laboratori homologat aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat 

actualitzat.  

  

La Direcció de l’Obra dirigirà l’execució per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de 

Qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats.  

  

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el 

paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi el Director de les obres en els 

laboratoris dels seus serveis tècnics o amb la col·laboració del laboratori que a aquests efectes 

haguessin estat homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el contractista de 

l’obra, essent al seu càrrec fins l’u (1%) per cent del pressupost de licitació, d’acord amb el 

Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984), i la resta abonable mitjançant la 

partida alçada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.  

  

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la 

possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:  

  

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 

que s'assenyali.  

 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del 

Director de les obres, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 

funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb 

una penalització econòmica.  

 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali.  

  

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 

en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar 

el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista.  
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El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran 

sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes 

facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que 

es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

 

 

  3.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs   

El Contractista és 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 direcció dels 

treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats 

per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 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 per la Direcció 

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'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la 

capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 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 per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 

zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra.  

  

  

  3.6. Informació a preparar pel contractista    

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra.  

  

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 

de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 

ocultes.  
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Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 

la seva ocultació.  

  

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient.  

  

 

   3.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres    

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 

vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 

tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 

amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

 

 

  3.8. Seguretat i salut al treball    

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).  

  

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret 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 que desenvolupi els treballs.  

  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 

obres.  

  

El Contractista complirà totes les obligacions laborals, que estableixi la legislació vigent, amb el 

seu personal. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques 

d’execució de les operacions que realitzi, compliran els requisits de les normes de seguretat i 

higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 i del Reglament de prevenció de riscos 

laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  

  

El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa 

d’una senyalització dels treballs insuficient o inadequada.  
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  3.9. 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; les plantes fabricants de formigons 

hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de 

ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o 

subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la 

vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 

maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica.  

  

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 

de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.  

  

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització.  

  

  

  3.10. Abocadors    

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

 

 

  3.11. Execució de les obres no especificades en el plec  

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 

aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 

obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.  

  

 

  3.12. Amidament i abonament 

   3.12.1. Amidament de les obres  

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 

període de temps anterior.  

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.  
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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 a la Direcció amb la 

suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les 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 qual cor- a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular.  

  

    3.12.2. Abonament de les obres  

Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen 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 figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació 

de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 

omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2.  

  

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 

varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a 

base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document 

merament informatiu. 

 

Altres despeses per compte 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.  

  

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés.   

 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.   

 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.  

  

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.  
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- Les despeses de conservació de desguassos.  

  

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.  

 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan 

es finalitzi.  

  

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 

l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.  

  

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.  

  

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 

posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.  

  

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.  

 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.  

 

 

4. Materials bàsics 

 4.1. Aspectes generals  

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 

materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica 

no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 

existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

 

 4.2. Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats  

  4.2.1. Consideracions generals 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls o materials granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 

excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 

l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables 

o adequats, segons l'article 330.3 del PG-3.  
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 4.3. Materials per a ferms  

  4.3.1. Tot-ú natural 

A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms a autovies 

(BOE del 5 de setembre de 1986) així com les següents prescripcions particulars. 

 

Granulometria 

Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona 

qualitat, amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 

40 UNE. 

 

Duresa 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 35. 

 

Netedat 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 4.3.1.4 Plasticitat. En el 

cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 

 

 

  4.3.2. Tot-ú artificial  

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel 

tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

 

Granulometria 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

 

Duresa 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-cinc 

(35). 

 

Plasiticitat 

El material serà no plàstic. 

 

El equivalent d’arena serà superior a trenta (30).  

 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-

106/72 i NTL-113/72. 

 

  4.3.3. Terra estabilitzada amb ciment 

 

Ciments 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Document 3: Plec de prescripcions tècniques 

 

 
 22 

 

Terres 

 a) Condicions generals. 

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o 

orgànics que perjudiquin la beurada del ciment. 

 

 b) Composició granulomètrica. 

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar 

pel tamís 0,40 UNE. 

 

 c) Plasticitat. 

El material serà no plàstic. 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 

 

Tipus i composició de la mescla 

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 

següents a compressió simple (NLT-31/79). 

25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 

38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 

 

 

  4.3.4. Mescles bituminoses en calent 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 

generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 

299/89T de 23 de Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 

cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 

fabricació de mescles bituminoses. 

 

Es tindran en compte les prescripcions de l’Ordre Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas 

bituminosas y pavimentos de hormigón”, editada per la Direcció General de Carreteres del 

Ministeri de Foment l’any 2001. 

 

   4.3.4.1. Lligant hidrocarbonat  

Característiques generals pels betums asfàltics: 

 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 
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Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

 

Es tindran en compte les prescripcions de l’Ordre Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas 

bituminosas y pavimentos de hormigón”, editada per la Direcció General de Carreteres del 

Ministeri de  Foment l’any 2001. 

 

Lligant a utilitzar: BETUM AC 16 surf S. 

Característiques del betum original:  

- Penetració a 25º (NLT-124/84) 6-7 mm  

  

- Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7 - +1  

  

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) 48ºC - 57ºC  

  

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8ºC  

  

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm  

  

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) 99,5%  

  

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2%  

  

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) >=235ºC  

  

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) >=1,00  

  

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)  >=15%  

  

- Contingut de parafines (NFT 66-015) <4,5%  

 

Característiques del residu de pel—lícula fina:  

 

- Variació de massa (NTL-185/84) <=0,8%  

  

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetració original  

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC  

  

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm 
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   4.3.4.2. Granular gruixut 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 

de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons 

la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

  

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà 

inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de trànsit aquest coeficient serà 

inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants. El valor del coeficient de polit accelerat al 

granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles drenants serà com a mínim de cinquanta 

centèsimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord amb les Normes NLT-

174/72 i NLT-175/73.  

 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a 

les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

 

 

   4.3.4.3. Granular fi 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 

una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.  

 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 

a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats. 

 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

 

   4.3.4.4. Filler 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 

cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
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En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres 

per cent (3%). 

 

 

   4.3.4.5. Tipus i composició de la mescla 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris:  

  

- No seran admeses les mescles G25 ni S25.  

  

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

  

 

  4.3.5. Reg d'emprimació 

Granulats per a regs d'emprimació 

El granulat pels regs d'emprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 

del PG-3. 

 

 

  4.3.6. Emulsions bituminoses 

 Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 

Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988. 

 

Es tindran en compte les prescripcions de l’Ordre Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas 

bituminosas y pavimentos de hormigón”, editada per la Direcció General de Carreteres del 

Ministeri de Foment l’any 2001. 

 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 
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 4.4. Beurades, morters i formigons  

  4.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons  

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció de formigó estructural EHE. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 

els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 

7236. 

 

 

  4.4.2. Granulats per a morters i formigons  

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 

la Instrucció de formigó estructural EHE. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 

l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 

justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 

que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 

seran rebutjats i no es podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE. 

 

 

  4.4.3. Ciments  

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 1913/1988 de 

28 d'Octubre, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la Recepció de 

Ciments. 

 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3 i amb les de l'EHE i les de la 

Norma UNE-80.301.85. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses 

serà del tipus I/35 i complirà amb allò especificat en el Plec abans esmentat. 
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  4.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons  

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de les instruccions EHE. 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 

formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

 

  4.4.5. Morters sense retracció  

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no 

es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent 

conté additius que li confereixen: 

- Curt temps d'adormiment. 

- Alta resistència a curt termini. 

- Retracció compensada. 

- Gran fluïdesa. 

 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

- Expansió a 28 dies.................................................................................................. 0,05 %. 

- Resistència a compressió a 24 h..................................................................... 200 kg/cm2. 

- Resistència a compressió a 28 d..................................................................... 450 kg/cm2. 

- Mòdul d'elasticitat a 28 d........................................................................ 300.000 kg/cm2. 

- Adherència al formigó a 28 d .......................................................................... 30 kg/cm2. 

 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 

mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

 

  4.4.6. Formigons 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 

resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen 

els següents tipus de formigons: 

 

Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als vint Megapascals (20 MPa). El ciment a emprar en la 

seva fabricació serà l'II-Z/35. 

 

Formigó tipus B.- Per a la seva utilització de manera general a qualsevol element estructural. 

La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cin megapascals (25 MPa). El 

ciment a emprar serà l'II-Z/35. 

 

A més a més de l'EHE i es tindrà present el següent: 
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Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del 

PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada 

en obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és 

superior a la del Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 

dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació 

proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin 

hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament 

del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb 

aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant 

sense cap dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 

mètode de transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assaigs de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 

 

Formigó tipus B: Nivell normal. 

 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

 

- Planta preparadora: 

 - Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

 

 - Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; 

mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, 

producció horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i 

capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

 

 - Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 
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 - Procedència i assaigs d'identificació. 

 

- Identificació del ciment: 

  

 - Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

  

 - Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 

prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les 

superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13. 

 

 

 4.5. Acers  

  4.5.1. Armadures passives  

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 400 S, en compliment del què s'especifica en 

l'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

 

 

  4.5.2. Acer laminat per a estructures metàl·liques  

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o 

tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 

 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 

 

Els límits màxims en la composició química, a anàlisis efectuades sobre lingots de colada, o 

sobre producte acabat, seran els que s'indiquen a la taula 250.1 del PG3. 

 

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques 

que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord 

amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 

 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de 

recepció. 
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Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de 

colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control 

perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 

36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 

 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. 

La fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 

 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les 

normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 

36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 

 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la 

presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de 

comprovar alguna de les característiques exigides als citats productes. 

 

Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin 

exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants 

o olis. 

 

 

  4.5.3. Galvanitzats  

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 

zenc que la protegeix de l'oxidació. 

 

Tipus de galvanitzat 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de 

zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de 

zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat 

(g /dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del 

revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el 

nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 

 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la 

lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

 

Execució del galvanitzat 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302.  
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Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc 

especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la 

Norma UNE 37302. 

 

Aspecte 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 

discontinuïtat en la capa de zenc. 

 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 

comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

 

Adherència 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 

l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 

d'assaig de galvanitzats". 

 

Massa de zenc per unitat de superfície 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 

dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 

g/dm2).  

 

Continuïtat del revestiment de zenc 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 

apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 

sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

 

Gruix i densitat del revestiment 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al 

MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 

decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

 

 

 4.6. Materials per drenatge 

  4.6.1. Tubs i canonades 

   4.6.1.1. Tubs de P.V.C.  

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 

de suspensió i mescla posterior estensionada. 

 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 

normes DIN-16930. 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Document 3: Plec de prescripcions tècniques 

 

 
 32 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 

seran atacables per rosegadors. 

 

 

   4.6.1.2. Tubs de formigó  

Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó 

II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 

secció principal del tub. El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del 

tipus HM-20. 

 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 

recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat 

o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com 

esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que 

apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un 

assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 

trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 

Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 

dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
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Ø mm 
Tolerància 

de 
longitud 

Gruix 
mínim 
(mm) 

Tolerància 
diàmetre 

(mm) 

Absor. 
(cm3/m) 

Carre. Rot. 
Kg/m 

100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 

125 ± 1% 22 ± 2 105 2.500 

150 ± 1% 22 ± 2 110 2.600 

200 ± 1% 23 ± 3 120 2.700 

300 ± 1% 30 ± 4 160 3.000 

400 ± 1% 36 ± 4 210 3.200 

500 ± 1% 40 ± 5 270 3.500 

600 ± 1% 58 ± 6 300 3.800 

800 ± 1% 74 ± 7 360 4.300 

1000 ± 1% 90 ± 8 440 4.900 

1200 ± 1% 102 ± 10 540 5.600 

1500 ± 1% 120 ± 12 600 6.000 

 

 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que 

un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre 

el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 

 

   4.6.1.3. Tubs d'acer corrugat i galvanitzat  

Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del PG-3.  

 

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article 2.8.1. d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

 

 

   4.6.1.4. Drens subterranis i material filtrant  

 

Drens subterranis 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les 

capacitats d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de 

tubs drenants de P.V.C. 

 

Material granular en capes filtrants 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 

qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de 

matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts 

d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
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La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 

del PG-3. 

 

 

 4.7. Pintures  

  4.7.1. Pintures per a perfils metàl·lics  

   4.7.1.1. Definició  

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 

superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 

desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 

 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 

desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

 

   4.7.1.2. Condicions generals  

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa 

en aquesta unitat d'obra: 

 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes 

vegades com l'anomenat sistema es determini. 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 

transport, abocat i aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

   4.7.1.3. Condicions particulars  

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 

moderada. 

 

   4.7.1.4. Qualitat de l'aplicació de la pintura  

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 

anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 

estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 

 - Comportament anticorrosiu: La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura 

considerada íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de 

cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o 
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superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD 

SIS 185.111. 

 - Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 

següents defectes que arribin o superin els graus següents: 

 

-  Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

-  Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

-  Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

-  Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

-  

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el 

grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva 

superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una 

superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

 

 - Manteniment de les característiques estètiques: El manteniment de les 

característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la capa 

d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició 

atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment 

d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de 

color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es 

presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició 

comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

 

 

   4.7.1.5. Idoneïtat 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar 

prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 

Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 

 

 

   4.7.1.6. Assaigs  

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 

d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 

sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la 

principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es 

subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i 

entre la segona i la fase complementària. 

 

Cada fase es composa de: 
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- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. - 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma 

ASTM G- 53-84. 

 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que 

els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en 

suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23º±3ºC i 50 ± 5% d'humitat 

relativa. 

- A la sisena seqüència: Condicionament (recinte a recer de la llum a 23_ ±3_C i 50 ± 5% 

d'humitat relativa), durant 48 hores. 

 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en 

aspa a la cara objecte de l'assaig. 

 

 

   4.7.1.7. Durada dels assaigs  

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera 

industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

 

 

   4.7.1.8. Requisits de conformitat  

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 

excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 

 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 

enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de 

l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 

superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà 

superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
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A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de 

punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 

160.273. 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, 

sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una 

cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de 

cop, no desenganxi el recobriment de la base. 

 

 

   4.7.1.9. Identificació de les pintures  

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 

contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 

 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 

indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 

 

 

   4.7.1.10. Control de qualitat  

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 

efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment 

i nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 

dades: 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
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- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500_C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat.  

 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 

duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si 

hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i 

no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per 

la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots 

aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per 

eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de 

valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 

 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 

material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 

assajats. 

 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat 

a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 

denominació. 

 

 

 4.8. Materials per a senyalització i abalisament   

  4.8.1. Marques vials 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", 

aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”. 

 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les 

Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

 

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. 

També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la 

pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles 

per lux i metre quadrat. 
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d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà 

superior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la 

calçada. 

 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre Circular 

nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals 

com Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran 

aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests 

materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a costa seva, en la data i termini que fixi el 

Director. 

 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a 

utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del 

Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les 

especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3. 

 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual 

s'haurà de fer amb els següents criteris: 

 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a la 

seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de 

microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà un altre envàs com a mínim, de cada 

material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un 

mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 

100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar entre els 

anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu 

assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes 

de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a la seva 

utilització. 

 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als 

Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més ràpidament possible (tèlex, 

telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar una 

nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l'incompliment d'alguna d'elles. 

 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les 

especificacions,el Director podrà autoritzar el començament de les mateixes. 

 

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà a 

prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg. 

per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a 

que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus resultats, per 

assaigs de contrast. 
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Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades 

sobre el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un gruix 

de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on ha de passar la maquinària 

i en sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un 

cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de 

recollir-les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i 

Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

 

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, 

espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt 

quilomètric i carretera a què corresponen. 

 

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les 

especificacions, el Laboratori Central d'Estructures i Materials redactarà un informe per cada 

mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada assaig, figurarà el  

Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

 

També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs 

d'identificació de pintures preses directament de la màquina i de les xapes recollides durant 

l'execució de la marca vial. 

 

El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 12 

mesos de l'aplicació, realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró 

fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General de Carreteres.  

 

La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca vial, 

i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un retroreflectòmetre digital. 

 

 

  4.8.2. Senyalització vertical 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals metàl·lics 

s'efectuarà amb formigó del tipus HM-20. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de 

sustentació hauran de ser capaços de suportar en condicions adequades de seguretat una 

pressió de vent de 200 Kg/m2. 

 

 

 4.9. Materials diversos 

  4.9.1. Fustes per a encofrats 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 

dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
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  4.9.2. Mobiliari urbà 

   4.9.2.1. Definició 

 Els elements de mobiliari urbà, com els bancs i les papereres, s’han triat segons la normativa 

vigent i en funció de l’entorn en el que es troba ubicada la passarel·la.  

 

 

   4.9.2.2. Materials 

 S’ha decidit col·locar bancs de 1,8 m de llargada. Són de taulons de fusta tropical i els  suport 

són tubs circulares ancorats amb daus de formigó a terra.  

 

S’han escollit papereres trabucables de 43,5 cm de diàmetre i suports de 50x20x1,5 mm, 

ancorada amb  dos daus de formigó de 30x30x30 cm. 

 

 

   4.9.2.3. Operacions de control 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant.  

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  

- Criteris de presa de mostra  

- Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  

  

 

   4.9.2.4. Especificacions 

El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de  

compliment de les característiques exigides a la documentació tècnica.  

  

Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials.  

  

No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes 

que  puguin influir a les característiques mecàniques  

  

Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la  

seva correcta col·locació, funcionament i/o utilització.  

  

No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de 

ser  uniforme per tota la superfície.  

  

L’operació de desmuntatge d’elements per al manteniment normal s’ha de poder fer amb 

l’ajuda d’eines ordinàries.  
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El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada 

caixa portarà de forma indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instal—

lació i muntatge. L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es 

deformin les unitats i en llocs protegits d’impactes.  

  

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

  

No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 

indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 

 

   4.9.2.5. Control d'execució 

Operacions de Control:  

- Inspecció visual dels elements abans de la seva col—locació.  

- Replanteig de la ubicació.  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DO.  

- Criteris de presa de mostra:  

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

  

El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions 

del fabricant.  

  

Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, 

a la  posició prevista en el projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar 

ben fitxats al  seu suport. Un cop col·locats, aquests no han de presentar deformacions, cops ni 

altres defectesvisibles.  

 

Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests 

s’hauran de  formigonar a una temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja.  

L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

  

Un cop col·locats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles.  

  

Si hi han zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament.  

  

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. Correcció, a càrrec del 

contractista, dels defectes observats.  
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  4.9.3. Enllumenat 

   4.9.3.1. Definició i condicions de les partides 

executades 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 

acoblats a aquests.  

  

S'han considerat l'element següent:  

  

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de 

formigó. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents per a suports verticals ancorats al 

paviment:  

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge  

- L'hissat, fixació i anivellament  

- Connexionat a la xarxa  

 

   4.9.3.2. Condicions generals 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

 

Suports verticals  

S'han d'instal·lar en posició vertical.  

 

Sempre que sigui possible, s'utilitzaran els suports existents a l'actualitat. 

 

Han de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  

 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles  

i contrafemelles.  

 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la  

UNE 72-402.  

 

Han de quedar connectats al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles.  

 

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat: ± 10 mm/3 m  

- Posició: ± 50 mm  

  

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
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S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.  

 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del  pal més 

5 m. Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i  llums vermells 

durant la nit.  

  

   4.9.3.3. Normativa de compliment obligatori 

 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002  

  

- UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 

dimensiones. 

  

- UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero.  

 

 

5. Unitats d'obra, procés d'execució i control 

 5.1. Treballs generals 

  5.1.1. Replantejament 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 

aprovació del replanteig. 

 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 

disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 

ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec 

d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs 

topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques 

de l'obra. 
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En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució 

de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui 

indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap 

indemnització. 

 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 

Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 

esmentats anteriorment. 

 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, 

de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que 

reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament 

haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà 

les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

 

 

  5.1.2. Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 

 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

 

El contractista haurà d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

 

 

  5.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 

obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
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d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 

que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

 

 

  5.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 

les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 

de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 

condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 

adequada i correctament. 

 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 

de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 

hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 

corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, 

en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent 

estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi 

terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 

o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 

compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per 

altres que ho siguin. 
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El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, 

es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions. 

 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 

els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 

malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

 

 

 5.2. Moviment de terres 

  5.2.1. Aclariment i esbrossada el terreny 

 

Definició 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 

plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

 

 

  5.2.2. Enderrocs i demolicions 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del 

PG3. 

 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 

cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 

 

  5.2.3. Escarificació i compactació 

Definició 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 

compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 

l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

 

Execució de les obres  

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per 

cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
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  5.2.4. Escarificació i compactació de ferms existents 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 

necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats 

els productes esmentats. 

 

 

  5.2.5. Excavacions 

   5.2.5.1. Consideracions generals 

 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 

 

 

   5.2.5.2. Excavació de terra vegetal 

Definició 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 

per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 

segueixen: 

- Excavació. Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització. 

 

Execució de les obres 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 

un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 

escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 

seva remoció. 

 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 

separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels 

cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals 

seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 

l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 

aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 

remogui amb freqüència convenient. 
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   5.2.5.3. Excavació en desmunt 

Definició 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 

l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada 

amb sòl seleccionat. 

 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 

banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o 

no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui 

quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins 

al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i 

perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols 

o per l'Enginyer Director. 

 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 

de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Classificació 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 

utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 

potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
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Execució de les obres 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior 

utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 

programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 

iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 

preparats un o diversos talls de replè. 

 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 

judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona 

execució. 

 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no 

autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a 

deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl 

seleccionat del tipus E-2 o E-3. 

 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o 

per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 

Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del 

preu d'aquesta unitat d'obra. 

 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 

paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 

palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a 

eixamplar. 

 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 

excavada. 

 

Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les 

mesures de correcció necessàries. 

 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació. 

 

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim:  

 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
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- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures. 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs als de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors. 

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia 

obra. 

 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 

aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, 

el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 

voladures, encara que no sigui objecte d'abonament. 

 

Drenatge 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 

Director. 

 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i 

lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 

produeixin erosions a les excavacions. 

 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 

provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 

obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

Toleràncies 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 

centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar 
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compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la 

diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha 

d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 

Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera 

que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

 

- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 

entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 

realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

 

- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota 

de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en 

roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar 

la superfície perfectament sanejada. 

 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

 

Esllavissaments 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 

teòrics definits en els plànols. 

 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 

 

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 

que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 

voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 

 

Pretall 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 

d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels 

talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en 

executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment 

propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda 

coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per 

aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà 

coneixement al Director d'Obra. 

 

 

   5.2.5.4. Excavació de rases, pous i fonaments 

Definició 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 

uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

 

Comprèn les següents operacions: 
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- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 

de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 

les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 

sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 

càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 

abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 

de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Classificació 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 

Execució de les obres 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 

fases amb referències topogràfiques precises. 

 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, 

per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de 

les suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les 

noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns 

fonaments satisfactoris. 

 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 

amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, 

materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill 

l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 

col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
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Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 

l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 

talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, 

tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així 

com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 

trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 

esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 

unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en 

el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés 

de roca. 

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 

cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, 

un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 

neteja. 

 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 

imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre 

les mesures necessàries. 

 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 

aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 

restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 

demora. 

 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que 

les operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 

o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
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Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 

programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 

aprovació. 

 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures. 

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 

anàlegs al de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 

càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 

obra. 

 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 

de materials. 

 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 

aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, 

el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 

voladures, encara que no sigui objecte d'abonament. 

 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 

ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en 

roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 

desintegrades i els estrats excessivament prims. 
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  5.2.6. Terraplens i rebliments 

    5.2.6.1. Rebliments localitzats 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat 

del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una 

tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 

compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 

l'esmunyiment d'aquest. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 

vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica i testeres de passos 

inferiors, el material serà seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronació 

en una longitud igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de 

l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta 

o tauler del pas inferior. La compactació dels terraplens en aquestes zones serà al cent per 

cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 

 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 

realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 

compactació es farà manualment. 

 

El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 
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  5.2.7. Acabats 

   5.2.7.1. Allisada de talussos  

 

Definició 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 

terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

 

Execució de les obres 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 del PG-3. 

 

 

   5.2.7.2. Aportació i extensió de la terra vegetal 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 

assenyali l'Enginyer Director. 

 

 

 5.3. Drenatge 

  5.3.1. Cunetes i baixants  

   5.3.1.1. Baixants prefabricades 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament de les peces prefabricades. 

- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres 

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 

 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils 

Document 3: Plec de prescripcions tècniques 

 

 
 58 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny 

per conformar la transició de la baixant del talús. 

 

 

  5.3.2. Tubs, pericons i buneres  

   5.3.2.1. Pericons i pous  

Definició 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, 

maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 

l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta 

de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur 

emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 

 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

 

 5.4. Afermats 

  5.4.1. Capes granulars  

   5.4.1.1. Tot-ú natural 

Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport i dosificació del material. 

- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Extensió de tongada 

La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà 

d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
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Densitat 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent 

(98%) de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 

 

A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig 

Proctor Modificat.  

 

Càrrega amb placa  

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 MPa. 

 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 

Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 

transició de peralt, etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 

3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 

 

Control de qualitat 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 CBR, segons NLT 111/78. 

- 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
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(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 

s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

Criteris d'acceptació o refús del lot 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà 

com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor 

modificada. 

 

Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 80 Mpa. 

 

   5.4.1.2. Tot-ú artificial 

Definició 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

Extensió de tongada 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 

haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 

Densitat 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

 

Carrega amb placa 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil cent Mega 

Pascals (1.100 Mpa). 

 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2. 

 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l’amplada i pendent de la secció transversal. 

 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 

Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 

transició de peralt, etc. 

 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
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La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 

3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

 

Control de qualitat 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- 1 Proctro modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 

s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

 

Criteris d’acceptació o refús del lot 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

proctor modificada. 

 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 100 Mpa. 

 

 

  5.4.2. Terra estabilitzada amb ciment 

Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les 

tongades. 
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- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 

mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

 

Mètode de mescla a central 

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 

necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com 

per assegurar l'homogeneïtat del producte. 

 

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

 

Curat de la mescla 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg 

de curat amb una emulsió tipus ECL-1 o ECR-1 d'acord amb el que indiquen els articles 530 i 

531 del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg serà de 

set-cents cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra 

podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

 

 

  5.4.3. Mescles bituminoses 

   5.4.3.1. Mescles bituminoses en calent 

Definició 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 

de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 

serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra.  

 

Equip necessari per a l'execució de les obres 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
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La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 

(120 T/H). 

 

b) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 

base com la intermèdia i de trànsit. 

 

Com a mínim estarà composta per: 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 

entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 

quantitat estesa. 

 

Execució de les obres 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 

a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer 

Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i 

filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 

 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 

termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 

 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
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Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 

àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 

emprant a la fabricació. 

 

El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 

material. 

 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 

de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 

limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal 

de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb 

objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 

ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del 

material estès. 

 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 

tràfic. 

 

Trams de prova: 

 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 

longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de 

mescla. 

 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: 

gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 

d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 

pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
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Especificacions de la unitat acabada 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 

dels àrids) les següents: 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 

vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-

159/86. 

 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 

percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 

segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

 

Control de qualitat 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 

segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors.  

 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT- 

358/74. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
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- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72. 

 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs 

sobre cada una d'elles: 

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel 

matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. Mescla bituminosa. 

 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 

i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la 

NLT- 159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 

emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

 

Cada setmana: 

- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 

4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

 

b.2) Posada en obra: 
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Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte 

les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament: 

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 

mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants. 

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

- 8 determinacions de gruixos. 

 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 

542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues 

mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 

542.6.3. 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) 

mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 

(10%). 

 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3. 

 

Toleràncies geomètriques 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 

hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 

mil·límetres (15 mm) en capa de base. 

 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 

ser inferior a la teòrica. 

 

b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 

secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 

per cent (100%). 

 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 

dels Plànols. 

 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
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La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 

mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-

334/88. 

 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 

d'excedir de 5 dm2/hm. 

 

 

  5.4.4. Regs i tractaments superficials 

   5.4.4.1. Regs d'emprimació 

Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur 

a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Dosificacions 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI 

com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

 

L'equip necessari per a l'execució de les obres serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

 

Execució de les obres 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

 

Limitacions de l'execució 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

 

 

   5.4.4.2. Reg d'adherència 

Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres 
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Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 

lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el 

Director d'Obra. 

 

Control de Qualitat 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en 

el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 

exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada 

trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 

prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents 

assaigs: 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT- 124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 

d'acord amb el lligant seleccionat. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques 

o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del 

lligant. 

 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 

quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 

prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) 

de la dotació exigida. 

 

 

  5.4.5. Obres complementàries 

   5.4.5.1. Vorades 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

- Les vorades i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres 

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus HM-20, que tindrà una 

amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit 

centímetres (8 cm). 
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Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 

 

 

   5.4.5.2. Rigoles de peces de morter de color blanc 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- La neteja i preparació de les superfícies d'assentament. 

- El formigó i la seva posada en l'obra, de la llera d'assentament. 

- Les rigoles i la seva col·locació 

- Qualsevol treball, maquinaria o element auxiliar necessari, per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra.  

 

Execució de les obres 

Les peces de rigola s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus HM-20 una amplada igual 

a la corresponent rigola i un gruix de vint centímetres (20 cm). 

 

 

   5.4.5.3. Paviment voreres 

Definició 

Aquest paviment serà segons s’indica en plànols, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment amb 

150 kg/m3 de ciment portland i vorada de ciment. 

 

Execució de les obres 

Les peces de paviment s'assentaran sobre una llera de formigó de 10 cm que esta inclosa en 

aquesta unitat. 

 

 

   5.4.5.4. Guals i escocells 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclòs: 

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Els diferents peces de paviment que composen cadascun dels tipus de gual, els de 

vianants i els de vehicles. 

- El formigó i la seva posada en l'obra de la llera d'assentament. 

- Qualsevol treball, maquinaria o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

de les obres. 

 

Execució de les obres 

Les peces s'assentaran sobre un llera de formigó tipus HM-20. 
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 5.5. Formigonat 

  5.5.1. Aspectes generals 

Definició 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 

fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 

s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar 

amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense 

alterar al ritme constructiu. 

 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra. 

 

 

  5.5.2. Armadures passives en formigó armat i pretesat 

    5.5.2.1. Els especejaments 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 

amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar. 

 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 

els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 

longitud d'aquests. 

 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 

garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 

“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 

numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 

separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
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recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 

superior a 250 kg/cm². 

 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que 

puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus 

plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 

d'aquestes. 

 

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 

encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. formigonat es comprovarà 

que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es 

procedirà al raspallat de les barres. 

 

 

  5.5.3. Pla de formigonat 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 

seguirà per a la bona col·locació del formigó. 

 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 

emprar en cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

- Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 

curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del 

formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es 

mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment 

amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
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En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o 

immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de 

material filmògen estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que 

constituirà el junt de formigonat. 

 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense 

les instruccions de la direcció d'obra. 

 

 

 5.6. Elements auxiliars 

  5.6.1. Encofrats i motlles 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Tipus d'encofrat 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 

aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i 

llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre 

material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

 

- Encofratge pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de 

fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres 

(24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 

toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb 

regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de 

deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

 

- Encofratge pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta 

raspallades i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les 

toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb 

regle de dos metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 
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Execució 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 

a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 

que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. Es posarà 

especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure 

joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

 

 

 5.7. Senyalització i abalisament 

  5.7.1. Marques vials 

Definició 

Comprèn l'abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el paviment per a 

separació de vies de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura 

reflectant així com les reflectants de color blanc de separació de voral i calçada. Les zones a 

pintar s'indiquen al Document núm. 2: plànols. En el cas de les marques vials per als 

desviaments provisionals, seran de color taronja Clau TB- 12. 

 

El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 

l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

 

El contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i maquinària que 

emprarà en l'execució d'aquest Projecte, posant a disposició de la Direcció d'Obra les mostres 

de materials que es considerin necessaris per al seu anàlisi al laboratori. El cost d'aquests 

anàlisi haurà de ser abonat pel contractista. 

 

Aplicació 

A efectes d'aplicació i dosificació, es proposen les següents: 

- Per a les bandes de 10 cm d'amplada.- Setanta dos grams (0,072 kg) de pintura acrílica 

a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

 

- Per a les bandes de 15 cm d'ample.- Cent vuitanta grams (0,180 kg) de pintura acrílica 

a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

 

- Per a les bandes de 30 cm d'ample.- Dos-cents setze grams (0,216 kg) de pintura 

acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
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- Per a les bandes de 40 cm d'ample.- Dos-cents vuitanta vuit grams (0,288 kg) de 

pintura acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 

 

- Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols.- Set-cents vint grams 

(0,720 kg) de pintura acrílica a l’aigua amb microesferes de vidre per per metre 

quadrat (m2) de superfície executada. 

 

 

  5.7.2. Senyalització vertical  

Definició 

Comprèn l'adquisició de cartells de xapa d'acer, estructures per a pòrtics i banderoles 

galvanitzades, cartells d'alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics en els punts que 

s'indiquen al Document núm. 2: plànols. 

Durant l'execució de les obres s'obtindran les distàncies que s'han de reflectir als cartells 

atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles s'han de 

mesurar. 

 

 

6. Amidament i abonament 

 6.1. Moviment de terres 

  6.1.1. Treballs preliminars 

Aclariment i esbrossada del terreny 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, 

soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En 

cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

Enderrocs i demolicions 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, 

buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) 

realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 

inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 

immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 
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No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

 

Escarificat, rassanteig i compactació 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 

terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

 

Escarificació i compactació de ferms existents 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. 

  6.1.2. Excavacions 

Excavació de terra vegetal 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 

sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 

instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 

Preus. 

 

Excavació en desmunt de l'esplanació 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 

diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans 

de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan 

convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense 

tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que 

entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
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Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 

d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o 

aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 

abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats 

circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 

 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 

calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 

inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 

considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 

que aparegui a l’obra. 

 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.  

 

Excavació de rases, pous i fonaments 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 

l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el 

volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de 

la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del 

prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és 

determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres 

(0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és 

l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 

d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 

inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 

d'abonament. 

 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 

després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 

posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, 

inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 

considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 

que aparegui a l’obra. 

 

L’exavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

 

 

  6.1.3. Terraplens i rebliments 

Rebliments localitzats 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 

perfils presos abans i després dels treballs. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al Quadre de 

Preus. 

 

 

  6.1.4. Acabats 

Allisada de talussos 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins 

de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

 

Aportació i extensió de terra vegetal 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 

sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les 

seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de 

terra vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus. 

 

 

 6.2. Drenatge 

  6.2.1. Cunetes i baixants 

Baixants prefabricades 

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, 

mesurats sobre el terreny. 

 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que 

figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
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  6.2.2. Tubs, pericons i buneres 

Pericons i pous 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó 

H-200 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, 

tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat. 

 

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 

en el Quadre de preus. 

 

 

 6.3. Afermats 

  6.3.1. Capes granulars 

Tot-u natural 

El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 

compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

Tot-u artificial 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 

compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

Terres estabilitzades amb ciment 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material 

realment estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als 

Plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin 

irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir 

dels metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 
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  6.3.2. Mescles bituminoses 

Mescles bituminoses en calent 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 

arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix menor dels dos següents: el 

que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda 

dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 

bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 

existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 

 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 

tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions 

dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la 

fabricació, transport i col·locació. 

 

 

  6.3.3. Regs i tractaments superficials 

Regs d'emprimació 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

Regs d'adherència 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

  6.3.4. Obres complementàries 

Vorades i rigoles 

Les vorades i rigoles es mesuraran i abonaran per metres lineals (m). realment executats. 

 

L'abonament d'aquestes unitats d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 

preus. 

 

En les unitats de vorades i rigola la base de formigó segons les seccions tipus es considera 

inclosa en el preu corresponent. En els preus de les vorades es considera inclòs la part 

proporcional de les vorades bústia a col·locar en les zones dels embornals. 

 

Paviments de voreres 

Aquestes unitats es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2), realment executades 

segons les seccions tipus dels plànols. 
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L'abonament de aquestes unitats d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre 

de preus. 

 

Guals i escossells 

Els guals de vehicles es mesuraran mesuraran i abonaran per metres lineals (m) realment 

executats. 

 

Els escosells es mesuraran mesuraran i abonaran per unitats (u) realment executades. 

 

L'abonament d'aquestes unitats d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 

preus. 

 

En les unitats de guals i escosells, la base de formigó segons les seccions tipus es considera 

inclosa en el preu corresponent. 

 

 

 6.4. Estructures de formigó 

  6.4.1. Formigons  

Formigó en massa 

El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, voreres, etc. i 

qualsevol obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es 

considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

 

 

  6.4.2. Armadures utilitzades en el formigó armat 

Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per 

al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 

l'Enginyer Director. 

 

Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de 

laminació. 

 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 

falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 

encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 

d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat 

corresponent. 
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Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

 

Armadures actives 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 

 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 

suplements, ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les 

operacions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 

 

 

  6.4.3. Elements auxiliars 

Encofrats i motlles 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 

d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 

matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 

qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 

superfícies.  

 
 

 6.5. Senyalització i abalisament 

  6.5.1. Marques vials 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

- Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d'amplada es mesuraran per metre 

lineal (ml) realment pintat en obra. 

- Les marques vials reflexives a executar en els senyals “CEDIU EL PAS”, “STOP”, zebrats, 

illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de 

superfície realment executats en obra. 

 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, 

premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució. 

 

 

  6.5.2. Senyalització vertical 

A efectes d'amidament i abonament s'estableixen els següents criteris: 

- Els senyals s'abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu inclou 

els elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa 

l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 
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- Els cartells s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. Aquest preu inclou 

la part proporcional d'elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals com els 

seus corresponents fonaments, inclosa l'excavació, s'abonaran per unitat (U), segons 

els tipus corresponents. 

 

- Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s'abonaran per unitat (U), inclosos 

l'excavació i els fonaments, col·locats en obra. 

 

- Els cartells informatius de principi i final d'obra i els pannells direccionals i de 

desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per unitat 

(U) de cartell complert col·locat en obra. 

 

 

 6.6. Obres complementàries 

  6.6.1. Seguretat viària i desviaments provisionals 

Definició 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 

barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 

 

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

- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 

trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 

després de que acabi la seva necessitat de: 

a. Barreres rígides de seguretat i terminals. 

b. Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

c. Cons 

d. Balises lluminoses intermitents i fixes. 

e. Captafars. 

f. Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 

d’acord amb la normativa vigent. 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 

longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs 

extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les 

obres. 

 

Condicions generals 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
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La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 

indicada i aprovada per la D.F. 

 

Condicions del procés d’execució 

La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. 

 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a 

la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 

verticalitat i immobilitat. 

 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

 

Unitat i criteri d’amidament 

- P.A. a justificar per a la senyalització de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 

condicions de la partida d’obra executada. 

 

Normativa de compliment obligatori 

- PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes” amb les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 

(BOE núm. 213 del 5.9), O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 

(BOE núm. 118 de 18.05) i O.M. del 28.09.89 (BOE Núm. 242 del 9.10). 

 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

 

 

  6.6.2. Serveis afectats 

Definició  

Aquest plec és d’aplicació als desviaments dels serveis afectats durant l’execució de les obres. 

 

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

 

Obra civil 

- Replanteig previ de totes les operacions a realitzar i tots els elements a col·locar. 

- Excavació de rases, pous i fonaments en terreny no classificat. 
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- Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb sòl procedent de la pròpia 

obra o de préstec. 

- Canalització de serveis, inclòs tubs. 

- Subministre i col·locació de formigó de qualsevol tipus. 

- Qualsevol altre operació necessària per a una correcta execució de les obres. 

 

Condicions generals 

En les operacions necessàries per a la construcció de l’obra civil es considerarà els mateixos 

criteris i conceptes definits en el plec en cada una de les partides d’obra executada del 

projecte. 

 

Condicions del procés d’execució 

S’han de complir totes les condicions d’execució indicades en la corresponent partida d’obra 

d’aquest plec. 

 

Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà amb preus unitaris de les partides d’obra executada pels amidaments 

corresponents. 

 

 

7. Firma 

 

Barcelona, maig de 2014 

 

L'Enginyer de Camins, Canals i Ports, 

Autor del projecte 

 

 
 

Eduard Puig Montellà 
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Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 01  DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS

1 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 356,500

2 G2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 273,640

3 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 527,870

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 359,120

5 G2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 661,230

6 G2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.400,920

7 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 468,910

EUR
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8 G21B4001 u Desmuntatge
de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

9 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

10 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

11 FHM1DES1 u Desmuntatge
emplaçament segons indicacions de la direcció facultativa

12 G2194XB1 m2 Demolició de
càrrega sobre camió

13 G1745DD2 pa Partida alçada
totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

14 G21B1501 m Desmuntatge
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRA
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1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 5.293,830

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 453,200

3 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 3.831,850

4 F226340F m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 1.915,930

5 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 3.831,850

6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 843,950

7 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 276,100

8 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

EUR
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AMIDAMENTS

9 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

10 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

11 F242206A m3 Càrrega amb
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

12 G2225432 m3 Excavació de
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 03  FERMS I PAVIMENT

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

2 G9H11751 t Paviment de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

3 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
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AMIDAMENT DIRECTE 2.543,030

4 G9351125 m3 Base de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM

AMIDAMENT DIRECTE 635,760

5 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

AMIDAMENT DIRECTE 920,940

6 F9F5100R m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior amb amb textura pètria llis, de
forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de
gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locades amb separadors de PVC per aconseguir un junt
ample i rejuntar amb beurada de color

AMIDAMENT DIRECTE 4.604,700

7 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1.407,590

8 G96616D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 70,350

9 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

EUR
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10 F9812GAFFA36 m Rampa per a
d'amplària i 6
mínima a compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

11 F981LGAFFA36 u Capçal de gual
forma rectangular
HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

12 G965P8E5 m Vorada recta
climàtica B,
col·locada sobre
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

13 G9851609 m Gual de peces
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 04  ESTRUCTURES

1 G32516H3 m3 Formigó per a
abocat amb cubilot
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2 G32B1101 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 33.559,400

3 G3CB1100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 24.055,460

4 G442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1.287,400

5 G443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 3.493,200

6 G443225A m2 Planxa d'acer d'espessor 10 mm utilitzada per a l'ampliació del pont

AMIDAMENT DIRECTE 91,500

7 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.331,040

8 G32D2103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 3.652,830

9 G3C51BG3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 05  SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

1 GB121LAM m Barana d'acer,
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

2 GB2A1001 m Perfil longitudinal
de seguretat, col·locat sobre suport

3 GB2B4551 u Suport de perfil,
amortidors, col·locat clavat

4 GBB11121 u Placa amb làmina
fixada mecànicament

5 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

6 GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

7 GBB33310 u Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 50x16 cm, fixat al senyal
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FSEND45A u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de
long 3,02 m

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

9 FSEND454 u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de
long 2,62m

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FSEND457 u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de
long 2,20 m

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 FSEND155 u Subministrament i instal.lació de postes de 100x50x3 galvanitzats de
longitud 3,10 m

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 FSENDLK u Pintat de símbol de fletxa senzilla o doble, amb pintura de dos
components, inclosos additius

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 FSE15DAS u Pintat de símbol de 'STOP' de 50 cm de longitud en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FSEKJN45 u Desplaçament dels equips de pintura a obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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15 GBA1U311 m Pintat de banda
vidre, incluent-hi el premarcat

16 FD4521A2 m Col·locació de la barrera tubular d'acer retirada a l'inici de l'obra

17 FSE15DSA u Pintat de símbol de carril bici

18 GBA22411 m Pintat sobre
amb màquina d'accionament manual

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 GR624251 u Plantació de
clot de plantació
terra de l'excavació i primer reg

2 GR664671 u Plantació d'arbust
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

3 GR6P5585 u Trasplantament
retroexcavadora
de 150x150x100
amb 50% de
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camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

AMIDAMENT DIRECTE 733,120

5 FQ11GB15 u Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

6 FQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de
tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

7 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida,
de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

8 FQ541A412 u Paperera per a excrements de gossos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FQ4SAD87 u Parada d'autobús

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022

EUR
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Capítol 07  XARXA DE REG

1 FJS51632 m Canonada per
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2 FJS12040 u Boca de reg
connexió, instal·lada

3 FJSA4221 u Programador
màxim de 2
elements gobernats, programat i comprovat

4 FJSB2121 u Electrovàlvula
pressió màxima de 16 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

5 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima de 1,5 m i calibrat

6 FFB25355 m Tub de polietilè
11, UNE-EN
al fons de la rasa

7 FFB27355 m Tub de polietilè
11, UNE-EN
al fons de la rasa
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AMIDAMENT DIRECTE 481,520

8 FFB2C355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 320,580

9 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 08  DRENATGE

1 GD553104 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6

AMIDAMENT DIRECTE 609,230

2 GD5A5605 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant
fins a 50 cm per sobre del dren

AMIDAMENT DIRECTE 86,000

3 GD5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a
la compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 2.134,820

4 G7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

EUR
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5 GD5A1805 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

6 GD5J6F08 u Caixa per a embornal
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

7 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

8 G4151AD1 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 63)

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 09  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 FHM11L22 u Columna de planxa
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

2 FHNC8GF1 u Llumenera decorativa
mitjà, forma troncopiramidal i acoblada al suport
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AMIDAMENT DIRECTE 73,000

3 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

5 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

6 FG312492 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 3 x 35/ 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

7 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

8 FMH151S1 u Legalització de les modificacions en la xarxa d'enllumenat públic (P -
101)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FG312236 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

EUR
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10 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 10  SEMAFORITZACIÓ

1 FG22TK1K m Tub corbable
nominal, aïllant
muntat com a canalització soterrada

2 FDG52457 m Canalització amb
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

3 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125
de sorra

4 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

5 FSEMN007 u Bàculs de 6 m d'alçada i 6,5 m de sortint, d'acer galvanitzat

6 FSEMN456 u Fonamentació de 80x80x100 cm per a bàcul
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 FSMANS2 u Baixant de bàcul d'acer galvanitzat i suport d'alumini per a semàfor mod.13/200

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 FMSSAKE u Semàfors per a vehicles de leds, de policarbonat, amb 3 focus de 200mm r/a/v, model COMPACTLED de color
groc

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 FMS15D1A u Semàfors per a vianants de leds, de policarbonat amb 2 focus de 200mm, de costat, model COMPACTLED de
color groc i siliueta tipus olímpic

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 FMSA415D u Semàfors per a vehicles de leds, de policarbonat, amb 2 focus de 200 mm, àmbar, model COMPACTLED de
color groc

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 FMS256DA u Semàfors per invidents model COMPACTLED de color groc

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FMASE15A u Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles

AMIDAMENT DIRECTE 707,170

13 FMSE4512S u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic,
equipat amb sistema d'alarma per a governar 6 grups semafòrics
independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat
fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar
amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat
pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de
zona o des del centre de control de la ciutat. Control d'encesa dels
semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica

EUR
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14 FMS5212A u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm

Obra 01 PRESSUPOST CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-5022
Capítol 11  DESVIAMENT DELL TRÀNSIT

1 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

3 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs

4 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

5 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

6 FSJSENYAL h Hores de senyalista
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7 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,52m2F22113L2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camióP- 1
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,22m3F2225121 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 2

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €5,75m3F226340F Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 3

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,55m3F226470F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

P- 4

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,49m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 5
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,18m2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 6
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €30,68m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per
a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

P- 7

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €8,53m3F242206A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 8

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,92m3F2A15000 Subministrament de terra adequada d'aportacióP- 9
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,05m3F2A16000 Subministrament de terra tolerable d'aportacióP- 10
(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €73,42m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 11

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €27,66mF965A6DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 12

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €9,60mF97422AA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 13

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €301,59mF9812GAFFA36 Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada,
de 120 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

P- 14

(TRES-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €248,72uF981LGAFFA36 Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

P- 15

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €35,94m2F9F5100R Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior amb amb textura
pètria llis, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locades amb
separadors de PVC per aconseguir un junt ample i rejuntar amb beurada de color

P- 16

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €11,32mFD4521A2 Col·locació de la barrera tubular d'acer retirada a l'inici de l'obraP- 17
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,55mFDG52457 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 18

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €82,85uFDK282C9 Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 19

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €103,67uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 20

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €55,69uFDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 21

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €62,31uFDKZHEB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 22

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €95,81uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 23

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €3,63mFFB25355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 24

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,69mFFB27355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 25

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €17,86mFFB2C355 Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 26

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,29mFG22TK1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 27

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €1,87mFG312236 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 28

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €9,41mFG312492 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 3 x 35/ 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

P- 29

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,26mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 30
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €443,35uFHM11L22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

P- 31

(QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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 €450,00uFHM1DES1 Desmuntatge de punt de llum, enretirada a punt d'abassegament i recol.locació de la columna en
nou emplaçament segons indicacions de la direcció facultativa

P- 32

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €168,12uFHNC8GF1 Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu mitjà, forma troncopiramidal i acoblada al suport

P- 33

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €177,79uFJS12040 Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada

P- 34

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,66mFJS51632 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 35

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €61,99uFJSA4221 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 36

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €48,64uFJSB2121 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24
V, per a una pressió màxima de 16 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

P- 37

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €91,33uFJSC2ACC Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima de 1,5 m i
calibrat

P- 38

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,40uFMASE15A Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barillesP- 39
(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1.500,00uFMH151S1 Legalització de les modificacions en la xarxa d'enllumenat públic (P -
101)

P- 40

(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €799,50uFMSSAKE Semàfors per a vehicles de leds, de policarbonat, amb 3 focus de 200mm r/a/v, model
COMPACTLED de color groc

P- 41

(SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €521,00uFMS15D1A Semàfors per a vianants de leds, de policarbonat amb 2 focus de 200mm, de costat, model
COMPACTLED de color groc i siliueta tipus olímpic

P- 42

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS)

 €495,00uFMS256DA Semàfors per invidents model COMPACTLED de color grocP- 43
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

 €775,84uFMS5212A Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mmP- 44
(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €380,00uFMSA415D Semàfors per a vehicles de leds, de policarbonat, amb 2 focus de 200 mm, àmbar, model
COMPACTLED de color groc

P- 45

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

 €5.090,00uFMSE4512S Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic,
equipat amb sistema d'alarma per a governar 6 grups semafòrics
independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat
fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar
amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat
pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de
zona o des del centre de control de la ciutat. Control d'encesa dels
semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra
òptica

P- 46

(CINC MIL NORANTA EUROS)
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 €407,23uFQ11GB15 Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 47

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €137,20uFQ21CC60 Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports
laterals de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 48

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €2.100,00uFQ4SAD87 Parada d'autobúsP- 49
(DOS MIL  CENT EUROS)

 €200,00uFQ541A412 Paperera per a excrements de gossosP- 50
(DOS-CENTS EUROS)

 €72,76uFQZ5U111 Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

P- 51

(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.100,00uFS451A1A Subministrament i col.locació de cartell d'obres segons indicacions del
servei de vies locals

P- 52

(DOS MIL  CENT EUROS)

 €40.000,00paFS541A12 Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra (P- 53
(QUARANTA MIL EUROS)

 €13,12uFSE15DAS Pintat de símbol de 'STOP' de 50 cm de longitud en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 54

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €17,12uFSE15DSA Pintat de símbol de carril biciP- 55
(DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €650,00uFSEKJN45 Desplaçament dels equips de pintura a obraP- 56
(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €619,64uFSEMN007 Bàculs de 6 m d'alçada i 6,5 m de sortint, d'acer galvanitzatP- 57
(SIS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €398,60uFSEMN456 Fonamentació de 80x80x100 cm per a bàculP- 58
(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €55,90uFSEND155 Subministrament i instal.lació de postes de 100x50x3 galvanitzats de
longitud 3,10 m

P- 59

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €45,68uFSEND454 Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de
long 2,62m

P- 60

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €45,68uFSEND457 Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de
long 2,20 m

P- 61

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €45,68uFSEND45A Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de
long 3,02 m

P- 62

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €18,45uFSENDLK Pintat de símbol de fletxa senzilla o doble, amb pintura de dos
components, inclosos additius

P- 63

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €18,65hFSJSENYAL Hores de senyalistaP- 64
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €87,44uFSMANS2 Baixant de bàcul d'acer galvanitzat i suport d'alumini per a semàfor mod.13/200P- 65
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9.240,00paG1745DD2 Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis afectats durant l'execució de les
obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

P- 66

(NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

 €27,43m3G2135123 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 67

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,30m3G2135223 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió

P- 68

(TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €4,07mG2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 69

(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €5,05mG2192C05 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

P- 70

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €11,08m2G2194AK1 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 71

(ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €10,08m2G2194JB1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 72

(DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €9,17m2G2194XB1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

P- 73

(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €0,38m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 74
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,32mG21B1501 Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i
situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P- 75

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,53mG21B2001 Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 76
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €16,65mG21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 77
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €52,79uG21B4001 Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent i muntatge un cop enllestit
el paviment, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P- 78

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,92m3G2216101 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 79
(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €13,62m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 80

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,24m2G2243011 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 81
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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 €77,38m3G32516H3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

P- 82

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,35kgG32B1101 Armadura per a murs de contenció AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

P- 83

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,46m2G32D2103 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de
treball <= 3 m

P- 84

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €81,77m3G3C51BG3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 85

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,30kgG3CB1100 Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer
en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

P- 86

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €10,76m2G3Z112N1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

P- 87

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €841,32uG4151AD1 Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 63)

P- 88

(VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,63kgG442502C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

P- 89

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €83,00m2G443225A Planxa d'acer d'espessor 10 mm utilitzada per a l'ampliació del pontP- 90
(VUITANTA-TRES EUROS)

 €1,68kgG443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 91

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,75m2G7B11AF0 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherirP- 92
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,05m3G9351125 Base de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98% del PM

P- 93

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €21,49mG965P8E5 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x12
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 94

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €45,01mG96616D9 Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 95

(QUARANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €32,06mG9851609 Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 96

(TRENTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €56,46tG9H11751 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 97

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,58m2G9J12E40 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2P- 98
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €110,95mGB121LAM Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 99

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,89mGB2A1001 Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO,
per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

P- 100

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €17,79uGB2B4551 Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, com a màxim d'1,6 m de llargària,
sense amortidors, col·locat clavat

P- 101

(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,29mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

P- 102

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €2,67mGBA22411 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

P- 103

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €84,39uGBB11121 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 104

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €76,98uGBB21201 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

P- 105

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €64,07uGBB22401 Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentP- 106
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €46,36uGBB33310 Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 50x16 cm, fixat al senyalP- 107
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €17,39mGD553104 Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6P- 108
(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €42,05mGD5A1805 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren

P- 109

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €20,55mGD5A5605 Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

P- 110

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €88,31uGD5J6F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 111

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €3,97m2GD5L14A1 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada i
una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre
parament horitzontal

P- 112

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €53,80uGD5Z7EC4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 113

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €157,71uGR624251 Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 114

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €26,66uGR664671 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

P- 115

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €584,98uGR6P5585 Trasplantament dins de l'obra de palmàcia d'un estípit, de 3 a 5 m d'alçària de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 150x150x100 cm amb retroexcavadora , plantació amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles
seques i protegir l'ull

P- 116

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,02m2GR7212H0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

P- 117

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €50,76mHB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

P- 118

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,61uHB2Z5021 Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el
desmuntatge inclòs

P- 119

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,27mHBA12C12 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

P- 120

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €2.617,33uHBBJ1002 Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòsP- 121
(DOS MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €38,62uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 122

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €71,84mHBC1MPP1 Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

P- 123

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,52 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-2 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,22 €

Altres conceptes 8,22000 €

P-3 F226340F m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material tolerable de la pròpia

excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,75 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-4 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia

excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

P-5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-6 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,18 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-7 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar

per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

30,68 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

Altres conceptes 11,86600 €

P-8 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12

t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

8,53 €

Altres conceptes 8,53000 €

P-9 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 5,92 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-10 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

B03D6000 m3 Terra tolerable

P-11 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I,

abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am

P-12 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó,

28x17 cm, de classe climàtica

(R-5 MPa), segons UNE-EN

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic

P-13 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 

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

P-14 F9812GAFF m Rampa per a gual de forma

flamejada, de 120 cm d'amplària

no estructural de 15 N/mm2 de

serie Pastes d'unió de HISPALAM

B981AGAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma corba, de 120 cm d'amplària i 6 c

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 12,11100 €

Altres conceptes 69,49380 €

P-15 F981LGAFF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la

cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó

no estructural. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

248,72 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 7,51433 €

B981PGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, 178,55000 €

B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 10,56000 €

Altres conceptes 52,09567 €

P-16 F9F5100R m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior amb amb

textura pètria llis, de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165

l, i col·locades amb separadors de PVC per aconseguir un junt ample i rejuntar amb beurada

de color

35,94 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,31739 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 2,58000 €

B9F1100R m2 Peça per a paviment, de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la cara exterior amb t 19,04700 €

Altres conceptes 13,99561 €

P-17 FD4521A2 m Col·locació de la barrera tubular d'acer retirada a l'inici de l'obra 11,32 €

Sense descomposició 11,32000 €

P-18 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,

de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

8,55 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,24200 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,78708 €

Altres conceptes 0,52092 €

P-19 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb

parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada

interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat

de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

82,85 €
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B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 

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

B0111000 m3 Aigua

P-20 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb

maó calat, sobre llit de sorra

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

P-21 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de

col·locat amb morter

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d

P-22 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de

500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 

P-23 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de

600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 
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P-24 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,

utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,63 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,04000 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exte 0,60900 €

BFB25300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 0,25500 €

Altres conceptes 2,72600 €

P-25 FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,

utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,69 €

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,12000 €

BFB27300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 0,62220 €

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exte 1,31100 €

Altres conceptes 3,63680 €

P-26 FFB2C355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,

utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

17,86 €

BFYB2C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,73000 €

BFWB2C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de diàmetre nominal exte 8,59200 €

BFB2C300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres 3,09060 €

Altres conceptes 5,44740 €

P-27 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110

mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,

resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,29 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €

Altres conceptes 1,22960 €

P-28 FG312236 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió

fums, col·locat en canal o safata

1,87 €
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BG312230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

P-29 FG312492 m Cable amb conductor de coure

tetrapolar, de secció 3 x 35/

emissió fums, col·locat superficialment

BG312490 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-

P-30 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

P-31 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat,

sense platina, amb base platina

formigó

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, corona

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

P-32 FHM1DES1 u Desmuntatge de punt de llum,

en nou emplaçament segons indicacions de la direcció facultativa

P-33 FHNC8GF1 u Llumenera decorativa amb difusor

250 W, de preu mitjà, forma troncopiramidal i acoblada al suport

BHU312J1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potè

BHNC8GF0 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió 

P-34 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a

clau i colze de connexió, instal·lada
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BJS14040 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 73,15000 €

BJS13040 u Clau per a boca de reg de bronze d'1'' de diàmetre 49,28000 €

BJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 50,82000 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-35 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats

integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa

inclosos

2,66 €

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 1,08150 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €

Altres conceptes 1,55850 €

P-36 FJSA4221 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable,

per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa

d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

61,99 €

BJSA4220 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralit 47,18000 €

Altres conceptes 14,81000 €

P-37 FJSB2121 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide

de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb

connectors estancs

48,64 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,34000 €

BJSB2120 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sole 26,97000 €

Altres conceptes 18,33000 €

P-38 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat a una alçària màxima de 1,5

m i calibrat

91,33 €

BJSC2AC0 u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables 18,01000 €

Altres conceptes 73,32000 €

P-39 FMASE15A u Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles 5,40 €

Sense descomposició 5,40000 €
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P-40 FMH151S1 u Legalització de les modificacions en la xarxa d'enllumenat públic (P -

101)

P-41 FMSSAKE u Semàfors per a vehicles de

COMPACTLED de color groc

P-42 FMS15D1A u Semàfors per a vianants de leds,

COMPACTLED de color groc i siliueta tipus olímpic

P-43 FMS256DA u Semàfors per invidents model COMPACTLED de color groc

P-44 FMS5212A u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm

P-45 FMSA415D u Semàfors per a vehicles de leds,

COMPACTLED de color groc

P-46 FMSE4512S u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment estàtic,

equipat amb sistema d'alarma per a governar 6 grups semafòrics

independents, encara que la seva modularitat el permet ser ampliat

fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a funcionar

amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser actuat

pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la central de

zona o des del centre de control de la ciutat. Control d'encesa dels

semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per fibra

òptica

P-47 FQ11GB15 u Banc de llistons de fusta tropical,

hidròfuga, acabat incolor, amb

fixacions mecàniques
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BQ11GB15 u Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb protecció fungicida insec 384,00000 €

Altres conceptes 23,23000 €

P-48 FQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i

suports laterals de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques

137,20 €

BQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perfora 125,04000 €

Altres conceptes 12,16000 €

P-49 FQ4SAD87 u Parada d'autobús 2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €

P-50 FQ541A412 u Paperera per a excrements de gossos 200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-51 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en

forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues

anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

72,76 €

BQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmet 45,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic de resines epoxi 14,00000 €

Altres conceptes 13,76000 €

P-52 FS451A1A u Subministrament i col.locació de cartell d'obres segons indicacions del

servei de vies locals

2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €

P-53 FS541A12 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra ( 40.000,00 €

Sense descomposició 40.000,00000 €

P-54 FSE15DAS u Pintat de símbol de 'STOP' de 50 cm de longitud en fred de llarga durada i reflectant amb

microesferes de vidre, incloent el premarcatge

13,12 €

Sense descomposició 13,12000 €

P-55 FSE15DSA u Pintat de símbol de carril bici 17,12 €

Sense descomposició 17,12000 €
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P-56 FSEKJN45 u Desplaçament dels equips de pintura a obra

P-57 FSEMN007 u Bàculs de 6 m d'alçada i 6,5 m de sortint, d'acer galvanitzat

P-58 FSEMN456 u Fonamentació de 80x80x100 cm per a bàcul

P-59 FSEND155 u Subministrament i instal.lació de postes de 100x50x3 galvanitzats de

longitud 3,10 m

P-60 FSEND454 u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de

long 2,62m

P-61 FSEND457 u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de

long 2,20 m

P-62 FSEND45A u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats de

long 3,02 m

P-63 FSENDLK u Pintat de símbol de fletxa senzilla o doble, amb pintura de dos

components, inclosos additius

P-64 FSJSENYAL h Hores de senyalista

P-65 FSMANS2 u Baixant de bàcul d'acer galvanitzat i suport d'alumini per a semàfor mod.13/200

P-66 G1745DD2 pa Partida alçada a justificar pels

de les obres, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa
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Sense descomposició 9.240,00000 €

P-67 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió

27,43 €

Altres conceptes 27,43000 €

P-68 G2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió

30,30 €

Altres conceptes 30,30000 €

P-69 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

4,07 €

Altres conceptes 4,07000 €

P-70 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i

càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-71 G2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb

compressor i càrrega sobre camió

11,08 €

Altres conceptes 11,08000 €

P-72 G2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2

m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

10,08 €

Altres conceptes 10,08000 €

P-73 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,

amb compressor i càrrega sobre camió

9,17 €

Altres conceptes 9,17000 €

P-74 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,38 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-75 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i

situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,32 €

Altres conceptes 12,32000 €
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P-76 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat

camió

P-77 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P-78 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre

enllestit el paviment, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

P-79 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

P-80 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència

20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P-81 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

P-82 G32516H3 m3 Formigó per a murs de contenció

granulat 20 mm i abocat amb cubilot

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a

P-83 G32B1101 kg Armadura per a murs de contenció

d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

P-84 G32D2103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una

puntals metàl·lics, per a murs

alçària de treball <= 3 m

B0DZA000 l Desencofrant
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B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,56200 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03424 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83622 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 21,34732 €

P-85 G3C51BG3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

81,77 €

B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 67,93200 €

Altres conceptes 13,83800 €

P-86 G3CB1100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,

d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

1,30 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

Altres conceptes 1,29444 €

P-87 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

10,76 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,01965 €

Altres conceptes 4,74035 €

P-88 G4151AD1 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica o

formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat

interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de

paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de

bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons

plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 63)

841,32 €

Sense descomposició 841,32000 €

P-89 G442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,

en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a

taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,63 €
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B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 

P-90 G443225A m2 Planxa d'acer d'espessor 10 mm utilitzada per a l'ampliació del pont

P-91 G443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN

laminats en calent sèrie IPN,

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 

P-92 G7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

B7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2

P-93 G9351125 m3 Base de sòl-ciment SC40 elaborada

estenedora i piconatge del material al 98% del PM

B0111000 m3 Aigua

P-94 G965P8E5 m Vorada recta de peces de formigó,

25x12 cm, de classe climàtica

(R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,

15 N/mm2 de resistència mínima

morter

B965A8E0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C6 de 25x1

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària 

P-95 G96616D9 m Vorada corba de peces de formigó,

28x17 cm, de classe climàtica

(R-5 MPa), segons UNE-EN

N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 4,35996 €

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1 23,35200 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06401 €

Altres conceptes 17,23403 €

P-96 G9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no

estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat

amb morter

32,06 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,26829 €

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 8,40000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,06995 €

Altres conceptes 18,32176 €

P-97 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,

estesa i compactada

56,46 €

B9H11751 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic 52,96000 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-98 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1

kg/m2

0,58 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,43000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-99 GB121LAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles

cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i

femella

110,95 €

BB121LA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brè 89,01000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,80000 €

Altres conceptes 20,14000 €

P-100 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport

22,89 €
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BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci

P-101 GB2B4551 u Suport de perfil, C-120 per

llargària, sense amortidors, col·locat clavat

BBMZ1210 m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de seguretat

P-102 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre

microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització

BBA1M000 kg Microesferes de vidre

P-103 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

BBA1M000 kg Microesferes de vidre

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització

P-104 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora

senyals de trànsit, fixada mecànicament

BBM11202 u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

P-105 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de

fixada mecànicament

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

P-106 GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
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BBM1ADA1 u Placa informativa de 40x60 cm amb pintura no reflectora 49,21000 €

Altres conceptes 14,86000 €

P-107 GBB33310 u Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 50x16 cm, fixat al senyal 46,36 €

BBM1CF22 u Caixetí de ruta, de 50x16 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 34,97000 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-108 GD553104 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb morter ciment 1:6 17,39 €

BD553100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós 9,49200 €

Altres conceptes 7,89800 €

P-109 GD5A1805 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren

42,05 €

BD5A2G20 m Tub circular ranurat de paret doble de PVC i 250 mm de diàmetre 10,92000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 10,41600 €

Altres conceptes 20,71400 €

P-110 GD5A5605 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre i reblert

amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

20,55 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 7,25400 €

BD5B1500 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 50 mm de diàmetre 0,57750 €

Altres conceptes 12,71850 €

P-111 GD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó

HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

88,31 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 24,74226 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,31917 €

Altres conceptes 60,77577 €

P-112 GD5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària aproximada

i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre

parament horitzontal

3,97 €
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BD5L14A0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 7 mm d'alçària apro

P-113 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil,

classe C250 segons norma UNE-EN

morter

BD5Z7EC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

P-114 GR624251 u Plantació de conífera amb pa

capçada, excavació de clot de

pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

B0111000 m3 Aigua

P-115 GR664671 u Plantació d'arbust o arbre de

plantació de 70x70x50 cm amb

clot amb terra de l'excavació i primer reg

B0111000 m3 Aigua

P-116 GR6P5585 u Trasplantament dins de l'obra

repicat amb retroexcavadora i

excavació de clot de plantació

camió grua en el nou lloc d'ubicació,

l'excavació i 25% de compost,

feina de tallar les fulles seques i protegir l'ull

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3

B0111000 m3 Aigua

P-117 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors

dosificació de 10 g/m2, aigua,
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cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i

estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 0,05180 €

B0111000 m3 Aigua 0,00250 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

Altres conceptes 0,13025 €

P-118 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

muntatge i desmuntatge

50,76 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , p 6,70000 €

Altres conceptes 44,06000 €

P-119 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat, fixat a la banda i amb el

desmuntatge inclòs

12,61 €

B1ZBC010 u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues cares, per a seguretat i salut 5,30000 €

Altres conceptes 7,31000 €

P-120 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina

autopropulsada

1,27 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 0,87669 €

Altres conceptes 0,39331 €

P-121 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.617,33 €

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salu 2.595,73000 €

Altres conceptes 21,60000 €

P-122 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

38,62 €

Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils
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BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 

P-123 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1

desmuntatge inclòs

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per
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OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 67)

356,50027,43 9.778,80

2 G2135223 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P
- 68)

273,64030,30 8.291,29

3 G2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
69)

527,8704,07 2.148,43

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre
camió o contenidor (P - 70)

359,1205,05 1.813,56

5 G2194AK1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 71)

661,23011,08 7.326,43

6 G2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 72)

1.400,92010,08 14.121,27

7 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 74)

468,9100,38 178,19

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent i muntatge un cop enllestit el paviment, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 78)

11,00052,79 580,69

9 G21B2001 m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 76)

206,05019,53 4.024,16

10 G21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 77)

91,14016,65 1.517,48

11 FHM1DES1 u Desmuntatge de punt de llum, enretirada a punt d'abassegament
i recol.locació de la columna en nou emplaçament segons
indicacions de la direcció facultativa (P - 32)

49,000450,00 22.050,00

12 G2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 73)

468,9109,17 4.299,90

13 G1745DD2 pa Partida alçada a justificar pels treballs de desviament dels serveis
afectats durant l'execució de les obres, totalment acabat segons
indicacions de la direcció facultativa (P - 66)

1,0009.240,00 9.240,00

14 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 75)

804,24012,32 9.908,24

CAPÍTOLTOTAL 01.01 95.278,44

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

5.293,8300,52 2.752,79

2 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 79)

453,2001,92 870,14

3 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a

3.831,8505,55 21.266,77

EUR
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25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 4)

4 F226340F m3 Terraplenada i piconatge per a nucli de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins
a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 3)

1.915,9305,75 11.016,60

5 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P
- 6)

3.831,8501,18 4.521,58

6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 5)

843,9504,49 3.789,34

7 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 2)

276,1008,22 2.269,54

8 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 7)

148,68030,68 4.561,50

9 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 9) 3.831,8505,92 22.684,55

10 F2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 10) 1.915,9304,05 7.759,52

11 F242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km (P - 8)

5.747,7808,53 49.028,56

12 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 80)

215,68013,62 2.937,56

CAPÍTOLTOTAL 01.02 133.458,45

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 81)

2.011,3202,24 4.505,36

2 G9H11751 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 97)

317,88056,46 17.947,50

3 G9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2 (P - 98)

2.543,0300,58 1.474,96

4 G9351125 m3 Base de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM
II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material
al 98% del PM (P - 93)

635,76038,05 24.190,67

5 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 11)

920,94073,42 67.615,41

6 F9F5100R m2 Paviment de peces de formigó vibrat i premsat, amb acabat de la
cara exterior amb amb textura pètria llis, de forma rectangular de
60x40 cm i 5 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i col·locades amb separadors de PVC per
aconseguir un junt ample i rejuntar amb beurada de color (P - 16)

4.604,70035,94 165.492,92

7 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

1.407,59027,66 38.933,94

EUR
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8 G96616D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 95)

70,35045,01 3.166,45

9 F97422AA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 13)

1.436,1009,60 13.786,56

10 F9812GAFFA36 m Rampa per a gual de forma corba, de peces de pedra granítica
serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de
gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió.
Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P -
14)

49,200301,59 14.838,23

11 F981LGAFFA36 u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i
flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma
rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de
formigó no estructural. Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes
d'unió de HISPALAM (P - 15)

18,000248,72 4.476,96

12 G965P8E5 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C6 de 25x12 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
94)

2.648,53021,49 56.916,91

13 G9851609 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima
a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
96)

4,40032,06 141,06

CAPÍTOLTOTAL 01.03 413.486,93

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL ESTRUCTURES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G32516H3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
(P - 82)

966,46077,38 74.784,67

2 G32B1101 kg Armadura per a murs de contenció AP400 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 83)

33.559,4001,35 45.305,19

3 G3CB1100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP400 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 86)

24.055,4601,30 31.272,10

4 G442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols (P - 89)

1.287,4001,63 2.098,46

5 G443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 91)

3.493,2001,68 5.868,58

6 G443225A m2 Planxa d'acer d'espessor 10 mm utilitzada per a l'ampliació del 91,50083,00 7.594,50

EUR
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pont (P - 90)

7 G3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió (P - 87)

1.331,04010,76 14.321,99

8 G32D2103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de
fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 3 m (P - 84)

3.652,83025,46 93.001,05

9 G3C51BG3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot (P - 85)

929,42081,77 75.998,67

CAPÍTOLTOTAL 01.04 350.245,21

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB121LAM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella (P - 99)

110,500110,95 12.259,98

2 GB2A1001 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble
ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat,
col·locat sobre suport (P - 100)

802,84022,89 18.377,01

3 GB2B4551 u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles, com
a màxim d'1,6 m de llargària, sense amortidors, col·locat clavat
(P - 101)

502,00017,79 8.930,58

4 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 104)

11,00084,39 928,29

5 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 105)

4,00076,98 307,92

6 GBB22401 u Placa amb pintura no reflectora de 40x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament (P - 106)

12,00064,07 768,84

7 GBB33310 u Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
50x16 cm, fixat al senyal (P - 107)

2,00046,36 92,72

8 FSEND45A u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats
de
long 3,02 m (P - 62)

11,00045,68 502,48

9 FSEND454 u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats
de
long 2,62m (P - 60)

4,00045,68 182,72

10 FSEND457 u Subministrament i instal.lació de postes de 80x40x2 galvanitzats
de
long 2,20 m (P - 61)

7,00045,68 319,76

11 FSEND155 u Subministrament i instal.lació de postes de 100x50x3 galvanitzats
de
longitud 3,10 m (P - 59)

4,00055,90 223,60

12 FSENDLK u Pintat de símbol de fletxa senzilla o doble, amb pintura de dos
components, inclosos additius (P - 63)

12,00018,45 221,40

13 FSE15DAS u Pintat de símbol de 'STOP' de 50 cm de longitud en fred de llarga
durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 54)

2,00013,12 26,24

EUR
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14 FSEKJN45 u Desplaçament dels equips de pintura a obra (P - 56) 1,000650,00 650,00

15 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat (P - 102)

384,5002,29 880,51

16 FD4521A2 m Col·locació de la barrera tubular d'acer retirada a l'inici de l'obra
(P - 17)

91,00011,32 1.030,12

17 FSE15DSA u Pintat de símbol de carril bici (P - 55) 14,00017,12 239,68

18 GBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 103)

2,0002,67 5,34

CAPÍTOLTOTAL 01.05 45.947,19

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR624251 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5
m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P -
114)

49,000157,71 7.727,79

2 GR664671 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a
40 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg (P - 115)

191,00026,66 5.092,06

3 GR6P5585 u Trasplantament dins de l'obra de palmàcia d'un estípit, de 3 a 5
m d'alçària de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
retroexcavadora , plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió. Inclou la feina de tallar les fulles seques i
protegir l'ull (P - 116)

5,000584,98 2.924,90

4 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2 (P - 117)

733,1201,02 747,78

5 FQ11GB15 u Banc de llistons de fusta tropical, de 230 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 47)

43,000407,23 17.510,89

6 FQ21CC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer
inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 48)

14,000137,20 1.920,80

7 FQZ5U111 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer galvanitzat de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm
d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues
anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al
paviment (P - 51)

29,00072,76 2.110,04

8 FQ541A412 u Paperera per a excrements de gossos (P - 50) 2,000200,00 400,00

9 FQ4SAD87 u Parada d'autobús (P - 49) 2,0002.100,00 4.200,00

EUR
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CAPÍTOLTOTAL 01.06 42.634,26

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL XARXA DE REG07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 35)

602,0002,66 1.601,32

2 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb
tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada
(P - 34)

23,000177,79 4.089,17

3 FJSA4221 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 2
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat (P - 36)

3,00061,99 185,97

4 FJSB2121 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió
màxima de 16 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 37)

3,00048,64 145,92

5 FJSC2ACC u Sensor de pluja regulable per a instal·lació amb cables, instal·lat
a una alçària màxima de 1,5 m i calibrat (P - 38)

3,00091,33 273,99

6 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 24)

477,5203,63 1.733,40

7 FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 25)

481,5205,69 2.739,85

8 FFB2C355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

320,58017,86 5.725,56

9 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre
solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació (P - 19)

6,00082,85 497,10

CAPÍTOLTOTAL 01.07 16.992,28

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL DRENATGE08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD553104 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, i rejuntat amb
morter ciment 1:6 (P - 108)

609,23017,39 10.594,51

2 GD5A5605 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
50 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per
sobre del dren (P - 110)

86,00020,55 1.767,30

3 GD5L14A1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls
de 7 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre

2.134,8203,97 8.475,24

EUR
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parament horitzontal (P - 112)

4 G7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 92)

2.012,4002,75 5.534,10

5 GD5A1805 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=250 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 109)

24,30042,05 1.021,82

6 GD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 111)

12,00088,31 1.059,72

7 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 655x355x55 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter (P - 113)

12,00053,80 645,60

8 G4151AD1 u Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica
o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus
de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400,
segons
plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat. (P - 63)
(P - 88)

8,000841,32 6.730,56

CAPÍTOLTOTAL 01.08 35.828,85

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL ENLLUMENAT PÚBLIC09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 31)

24,000443,35 10.640,40

2 FHNC8GF1 u Llumenera decorativa amb difusor de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 250 W, de preu mitjà, forma
troncopiramidal i acoblada al suport (P - 33)

73,000168,12 12.272,76

3 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
20)

29,000103,67 3.006,43

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 21)

29,00055,69 1.615,01

5 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 18)

90,0008,55 769,50

6 FG312492 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 3 x 35/ 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment (P - 29)

90,0009,41 846,90

7 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 30)

90,0007,26 653,40

8 FMH151S1 u Legalització de les modificacions en la xarxa d'enllumenat públic
(P -
101) (P - 40)

1,0001.500,00 1.500,00

9 FG312236 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 28)

90,0001,87 168,30

EUR
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10 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 22)

6,00062,31 373,86

CAPÍTOLTOTAL 01.09 31.846,56

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL SEMAFORITZACIÓ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 27)

707,1703,29 2.326,59

2 FDG52457 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 18)

24,0008,55 205,20

3 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
20)

4,000103,67 414,68

4 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 23)

4,00095,81 383,24

5 FSEMN007 u Bàculs de 6 m d'alçada i 6,5 m de sortint, d'acer galvanitzat (P -
57)

7,000619,64 4.337,48

6 FSEMN456 u Fonamentació de 80x80x100 cm per a bàcul (P - 58) 7,000398,60 2.790,20

7 FSMANS2 u Baixant de bàcul d'acer galvanitzat i suport d'alumini per a
semàfor mod.13/200 (P - 65)

7,00087,44 612,08

8 FMSSAKE u Semàfors per a vehicles de leds, de policarbonat, amb 3 focus de
200mm r/a/v, model COMPACTLED de color groc (P - 41)

8,000799,50 6.396,00

9 FMS15D1A u Semàfors per a vianants de leds, de policarbonat amb 2 focus de
200mm, de costat, model COMPACTLED de color groc i siliueta
tipus olímpic (P - 42)

4,000521,00 2.084,00

10 FMSA415D u Semàfors per a vehicles de leds, de policarbonat, amb 2 focus de
200 mm, àmbar, model COMPACTLED de color groc (P - 45)

6,000380,00 2.280,00

11 FMS256DA u Semàfors per invidents model COMPACTLED de color groc (P -
43)

2,000495,00 990,00

12 FMASE15A u Cable plàstic tipus manguera de 4x2,5 mm2, armat de barilles (P
- 39)

707,1705,40 3.818,72

13 FMSE4512S u Regulador de tràfic controlat per microprocessador totalment
estàtic,
equipat amb sistema d'alarma per a governar 6 grups semafòrics
independents, encara que la seva modularitat el permet ser
ampliat
fins a 32, amb funcionament per STAGES, adaptat per a
funcionar
amb 8 plans de tràfic diferents com a mínim i preparat per ser
actuat
pel tràfic. Pot ser programat i controlat a distància desde la
central de
zona o des del centre de control de la ciutat. Control d'encesa
dels
semàfors de LEDS. Coordinable sense cables i centralitzat per
fibra
òptica (P - 46)

2,0005.090,00 10.180,00

EUR
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14 FMS5212A u Armari metàl.lic per a regulador de 1305x644x305 mm (P - 44) 2,000775,84 1.551,68

CAPÍTOLTOTAL 01.10 38.369,87

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL DESVIAMENT DELL TRÀNSIT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i
amb el desmuntatge inclòs (P - 121)

2,0002.617,33 5.234,66

2 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 118)

150,00050,76 7.614,00

3 HB2Z5021 u Captallums reflector a dues cares per a barreres de seguretat,
fixat a la banda i amb el desmuntatge inclòs (P - 119)

40,00012,61 504,40

4 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 123)

200,00071,84 14.368,00

5 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 122)

40,00038,62 1.544,80

6 FSJSENYAL h Hores de senyalista (P - 64) 142,00018,65 2.648,30

7 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 120)

100,0001,27 127,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 32.041,16

OBRA PRESSUPOST  CONDICIONAMENT MULTIUSUARI DE LA CARRETERA BV-502201

CAPÍTOL ALTRES12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FS451A1A u Subministrament i col.locació de cartell d'obres segons
indicacions del
servei de vies locals (P - 52)

1,0002.100,00 2.100,00

2 FS541A12 pa Partida alçada a justificar per imprevistos d'obra ( (P - 53) 1,00040.000,00 40.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.12 42.100,00

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 entre Vilassar de Mar i Cabrils

RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/04/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Demolicions i treballs previs 95.278,44

Capítol 01.02  Moviments de terra 133.458,45

Capítol 01.03  Ferms i paviment 413.486,93

Capítol 01.04  Estructures 350.245,21

Capítol 01.05  Senyalització i protecció 45.947,19

Capítol 01.06  Mobiliari urbà 42.634,26

Capítol 01.07  Xarxa de reg 16.992,28

Capítol 01.08  Drenatge 35.828,85

Capítol 01.09  Enllumenat públic 31.846,56

Capítol 01.10  Semaforització 38.369,87

Capítol 01.11  Desviament dell trànsit 32.041,16

Capítol 01.12  Altres 42.100,00

Obra 01 Pressupost Condicionament multiusuari de la carretera BV-502 1.278.229,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.278.229,20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Condicionament multiusuari de la carretera BV-5022 1.278.229,20

1.278.229,20

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.278.229,20PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

166.169,8013 % Despeses generals SOBRE 1.278.229,20....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 1.278.229,20....................................................................................................................................76.693,75

Subtotal 1.521.092,75

Seguretat i salut.................................................................................................................................... 77.916,27

21 % IVA SOBRE 1.599.009,02....................................................................................................................................335.791,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.934.800,91€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ NOU-CENTS TRENTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS )

L´Enginyer de Camins, Canals i Ports

Eduard Puig Montellà
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