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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

CAPÍTOL I CONDICIONS GENERALS 

1.1. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1. OBJECTE 

El present Plec de Condicions Tècniques constitueix el conjunt de normes que, juntament amb 
allò senyalat als Plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics necessaris per 
l’execució de les obres incloses al mateix. 

La finalitat del Plec de Condicions Tècniques és estructurar l’organització general de l’obra, fixar 
les característiques dels materials a emprar, establir les prescripcions que han d’acomplir els 
processos d’execució i per últim, definir la forma en què s’ha de realitzar l’amidament i 
l’abonament de les obres. 

Als Plànols es recullen com a document gràfic, les característiques geomètriques de les obres. 
En el cas de contradicció entre els Plànols i el Plec, prevaldrà l’escrit en aquest últim. 

1.1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present Plec serà d’aplicació a totes les unitats d’obra i els seus materials, integrants de les 
obres definides en el Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la 
Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

1.1.3. DISPOSICIONS APLICABLES 

Els materials i l’execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d’altres seran 
d’aplicació com a supletòries i complementaries 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. En cas de contradicció o discrepància amb el present Plec de Condicions, 
prevaldrà el contingut d’aquest últim. La Direcció d’Obra dirimirà les possibles contradiccions 
entre les diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d’aplicació. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-
3/75, aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 i les seves modificacions 
posteriors. 

 Instrucción sobre las Acciones a CIAP-11, aprovada per Ordre FOM/2842/2011 de 29 
de setembre de 2011. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprovada per Reial Decret 
956/2008, de 6 de juny de 2008. 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 
18 de juliol de 2008. 
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 Instrucción de Acero Estructural EAE, Reial Decret 751/2011 de 27 de maig de 2011. 
 Norma de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02, 

aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 
 Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento i en particular les Normes 3.1-IC 

“Trazado” de 27 de desembre de 1999, 5.2-IC “Drenaje Superficial” de 14 de maig de 
1990, 6.1-IC “Secciones de Firme” de 28 de novembre de 2003, 6.3-IC “Rehabilitación 
de Firmes” de 28 de novembre de 2003, 8.1-IC “Senyalització Vertical” de 20 de març 
de 2014 i 8.2-IC “Marques Vials” de 16 de juliol de 1987. 

 Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras, de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de gener de 2001. 

 Guía de cimentaciones en obras de carreteras, de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento de 30 de setembre de 2002. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 
2002 (BOE núm. 224 de 18 de setembre) i les seves Instruccions Complementaries 
ITC-BT. 

 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, NTJ. 
 Código Técnico de la Edificación, CTE, aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 març 

2006 i les seves actualitzacions posteriors. 
 Reial Decret 505/07 de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

 Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer de 2010 sobre Condicions bàsiques d'accessibilitat i 
no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

 Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció, aprovat per Decret 
161/01 de 12 de juny de 2001. 

 Normes del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo, N.L.T. 
 Normativa específica inclosa al Pla de Control de Qualitat i a l’Estudi de Seguretat  

i Salut. 

Tots aquests documents, en la seva redacció original i en les possibles modificacions 
posteriors, es declaren d’aplicació durant el terme d’execució de les obres. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota 
índole promulgades per l'Administració de l'Estat, l’Autonòmica, l’Ajuntament i altres 
Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són explícitament 
citats en la relació anterior, com si no ho són, quedant a la decisió de la Direcció d’Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat al present Plec. 

1.2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les obres a realitzar són les integrants en Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la 
Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, comprenen , 

1. Treballs previs i demolicions 
2. Moviment de terres. 
3. Estructures 
4. Drenatge 
5. Afermat 
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6. Senyalització i Defenses 
7. Mesures Correctores d’Impacte Ambiental 
8. Partides Alçades 
9. Gestió de Residus 

A la Memòria del Projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant 
perfectament definides als Plànols que formen el document núm. 2 del Projecte i les  
seves condicions d’execució en les especificacions contingudes en el present Plec de  
Condicions Tècniques. 

1.3. RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - PROPIETAT 

1.3.1. CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES 

Les condicions econòmiques i administratives que s’han de complir en l’execució de les obres 
definides en el Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i la Propietat. 
El Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una còpia del Contracte signat i del 
Projecte a disposició del personal de la Propietat i de la Direcció d’Obra. 

1.3.2. 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 autoritzades, estarà a càrrec d’una Direcció 
d’Obra encapçalada per un tècnic titulat. L'esmentat tècnic podrà estar assistit per altres 
facultatius amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que l’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. 

El treball de la Direcció d’Obra es desenvoluparà en base als següents documents, 

 Els Plànols del Projecte. 
 El Plec de Condicions Tècniques. 
 Els Quadres de Preus. 
 El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat. 
 Les modificacions o ampliacions d’obra aprovades. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d’Obra, 

 Formular amb el Contractista l’acta de replanteig i inici de les obres i controlar que els 
replanteigs de detall siguin fets degudament. 

 Assistir al Contractista en la interpretació dels diferents documents del Projecte i en la 
fixació dels Plànols detallats d’execució de les obres, tot allò per a que es mantinguin 
les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes. 

 Requerir, acceptar o modificar si procedeix, tota la documentació que, d'acord amb el 
present Plec, ho que estableix el programa de treball acceptat i el que partint d’ells 
dictamini la pròpia la Direcció d’Obra, correspongui formular al Contractista als efectes 
de programació de detall, replanteig, control de qualitat, plànols d’obra i seguiment  
del Projecte. 

 Establir pels diferents elements que composen les obres que s’executen, les 
comprovacions que estimi necessàries per a tenir ple coneixement de les mateixes  
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i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les  
condicions prescrites. 

 En cas d’incompliment de les obres amb la seva definició o amb les condicions 
imposades, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els 
treballs si procedeix. 

 Plantejar les modificacions d’obra que resultin necessàries o convenients i informar de 
les propostes de modificació que presenti el Contractista. 

 Determinar les valoracions mensuals i a l’origen de l’obra executada. 
 Preparar la informació relativa a l’estat i condicions de les obres i la valoració general 

d’aquestes, prèviament a la seva recepció provisional. 

El Contractista haurà d’actuar segons les normes i instruccions complementàries que d'acord 
amb allò que estableix el present Plec, li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació 
de les relacions entre ambdues en lo referent al control, valoració i en general, a tota la 
informació relacionada amb el Projecte. 

Per altra part la Direcció d’Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o de 
qualsevol altre tipus d’informació que hagi de formular el Contractista per la correcta  
execució de les obres, normatives que seran d’obligat acompliment sempre que li sigui  
requerit formalment. 

El Contractista designarà expressament les persones de la seva organització capacitades i 
facultades per tractar amb la Direcció d’Obra les diferents matèries objecte de les funcions de la 
mateixa i als diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents en 
l’obra persones facultades per decidir sobre els temes en els que intervingui la Direcció d’Obra, 
podent entre uns i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objecció. 

1.3.3. MITJANS PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista està obligat a tenir a l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
d’execució que resulti de la documentació de l’adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs acceptat. 

Designarà de la mateixa manera les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 
treballs i que necessàriament hauran de residir a les proximitats de les obres i estar facultats 
per resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d’Obra. 

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 les obres, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l’exercici d’aquesta facultat. Igualment el Contractista respondrà 
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a les obres. 

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

El Contractista s’obliga formalment a realitzar amb el seu personal, maquinària i de més mitjans 
auxiliars, qualsevol treball o actuació de caràcter urgent, estintolament, recolzament, etc., que li 
sigui ordenat. 
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1.3.4. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de redactar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra 
informes sobre els treballs projectats, la seva programació i seguiment. Les normes sobre  
el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada per la  
Direcció d’Obra. 

En particular prepararà i entregarà setmanalment una planificació dels treballs a executar amb 
indicació expressa de les possibles interferències amb el tràfic, tant de persones com de 
vehicles en la zona i especificant les mesures que proposa per a minimitzar-les. Només seran 
autoritzades les activitats incloses en aquesta planificació. 

Mensualment i abans del dia 25, presentarà un comunicat de les unitats executades i a origen 
amb la seva valoració i reflectint les incidències d’obra més importants. 

Serà obligació del Contractista deixar constància de les dades bàsiques dels replanteigs de les 
obres in situ i del terreny, que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici dels 
treballs, així com les de definició d’aquells elements o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. 

Tota aquesta documentació junt amb els Plànols de l’obra realitzada s’incorporaran al Projecte 
final (“As Built”), a redactar pel Contractista. 

1.4. DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

1.4.1. RECONEIXEMENT PREVI 

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un acurat reconeixement de totes les 
propietats particulars i serveis pròxims a l’obra que s’hi vegin afectats, per a tenir coneixement 
del seu estat i redactarà la relació corresponent. 

Per a cada cas haurà de consignar les seves condicions especifiques i posar-ho en 
coneixement de la Direcció d’Obra, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions  
que consideri convenients, inclòs la formulació d’un acta notarial en la que s’hi reflecteixin  
aquestes circumstàncies. 

Totes les despeses que es generin en aquest reconeixement previ i en els posteriors de 
seguiment, seran a càrrec del Contractista. 

1.4.2. REPLANTEIG. ACTA D’INICI DE L’OBRA 

Amb anterioritat a l'inici dels treballs el Contractista, conjuntament amb la Direcció d’Obra, 
procedirà a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència, aixecant-se 
acta del resultat. 

A l’acta es farà constar que el Contractista, prèviament a la formulació de la seva proposta, va 
prendre dades in situ per verificar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la 
forma i característiques de la superfície d’actuació. En cas que s’hagués apreciat alguna 
discrepància es confirmarà i es farà constar a l’acta amb caràcter d’informació per la posterior 
formulació dels Plànols d’obra. 

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

Correspondrà al Contractista fer tots els replanteigs necessaris per portar a terme les obres. El 
Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en què programi realitzar-los. 
La Direcció d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o terminis 
d’execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma de plantejar-los. 

En particular i abans d’iniciar qualsevol activitat, es verificarà el seu replanteig sobre plànol i/o 
en obra. Les obres executades pel Contractista sense prestar atenció a aquest requisit podran 
ser no acceptades si la Direcció d’Obra considera que no compleixen suficientment amb 
l’establert en Projecte. 

Per la seva banda la Direcció d’Obra podrà ordenar, sempre que ho cregui oportú, 
comprovacions dels replanteigs efectuats. 

Totes aquestes operacions de replanteig i els de topografia que siguin precisos, a l’inici dels 
treballs per a la comprovació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i revisió de les 
obres, seran a càrrec del Contractista. 

1.4.3. PLÀNOLS D’OBRA 

Una vegada realitzat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i de les característiques del terreny, el Contractista formularà els Plànols detallats 
d’execució que la Direcció d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions 
i dimensions que figuren en ells, segons els Plànols del Projecte, els resultats dels replanteigs, 
els assaigs efectuats, el Plec de Condicions i els reglaments vigents. 

Aquests Plànols s’hauran de presentar amb suficient anticipació a la data programada per 
l’execució de la part d’obra a la qual es refereixen i ésser aprovats per la Direcció d’Obra que, 
igualment, assenyalarà al Contractista el model i la forma en que tindran que establir-se. 

Qualsevol dubte o contradicció en la interpretació dels Plànols o de qualsevol altre document 
del Projecte, haurà d’ésser comunicat immediatament a la Direcció d’Obra, la qual, abans de 
quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguessin 
perfectament definits. 

Quan durant l’execució dels treballs es trobessin serveis o instal·lacions de la qual l’existència 
no fos coneguda i resultessin afectats per les obres, el Contractista tindrà que confeccionar els 
oportuns plànols que detallen tant la seva situació primitiva com la definitiva en la que  
quedaran en cas d'haver-se de modificar, efectuant les oportunes gestions amb la  
companyia corresponent. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que siguin precises per mantenir les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes, sense dret a cap modificació ni al preu ni al termini de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades i 
definint completament el seu abast, sobre les obres projectades a la Direcció d’Obra, qui, 
segons la importància d’aquestes, ho resoldrà directament o ho comunicarà a la Propietat per 
l’adopció de l’acord que correspongui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d’execució de les obres. 
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Al cursar una proposta d’aquest tipus el Contractista haurà d’assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació 
dins de l’esmentat terme s’entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.4.4. PROGRAMA DE TREBALLS 

Prèviament a l'inici de les obres el Contractista haurà de presentar un programa de treballs 
complet, per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra. 

El programa de treballs comprendrà, 

a) La descripció detallada del mode en què s’executaran les diverses parts de l’obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades de les 
mateixes. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclòs camins 
de serveis, oficines d’obra, allotjaments, magatzems, connexions de serveis, etc. i 
justificació de la seva capacitat per assegurar l’acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s’utilitzarà, amb indicació de la seva tipologia, la 
programació en el temps i la data en què serà incorporada a l’obra, així com la 
justificació d’aquelles característiques necessàries per realitzar conforme a les 
condicions establertes, les unitats d’obra en les quals s’hagi d’emprar. 

d) Organització del personal que destinarà a l’execució de l’obra, expressant el personal 
tècnic i especialista i les dates en què es trobarà a l’obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a utilitzar, ritmes diaris de subministrament, 
previsió de la situació i volum dels emmagatzematges. 

f) Relació dels serveis que puguin resultar afectats per les obres i previsió tant per a la 
seva reposició com per a l’obtenció, en cas necessari, de les llicències per allò. 

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que composen el Projecte, 
tenint en compte explícitament els condicionants que per l’execució de cada unitat 
representa la resta de les obres. 

h) Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del 
conjunt de les obres. 

La contractació en obra tant dels industrials que vagin a intervenir com de les escomeses 
definitives al cas que es precisen, haurà d’efectuar-se amb suficient antelació per no afectar el 
programa de treballs acceptat. 

Durant el curs de l’execució, el Contractista haurà d’actualitzar el programa sempre que, per 
modificació de les obres, alteració en les seqüències dels processos i/o retards en la realització 
dels treballs, la Direcció d’Obra ho consideri convenient. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció del programa de treballs general com en els 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la Direcció d’Obra. 

Si del seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’Obra observés retards injustificats d’algunes 
unitats o activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o 
l’ampliació de la jornada de treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobrecost per 
aquest concepte. 

Si per causes de força major o independents de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
desenvolupar les obres d'acord amb el programa de treballs acceptat, se li atorgaria una 
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pròrroga per a l’acompliment dels terminis, no podent argumentar per aquest motiu increment 
del preu contractat. 

1.4.5. CONTROL DE QUALITAT 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres projectades seran per compte del Contractista, fins la 
quantitat màxima establerta en Contracte. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels 
resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a 
Direcció d’Obra, que podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de 
l’obra en curs. 

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

 Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del 
termini que s’assenyali. 

 Les obres incorregibles, on la desviació entre les característiques obtingudes i les 
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de l’obra, seran 
tractades a elecció de la Direcció d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord 
amb el Contractista amb una penalització econòmica. 

 Les obres incorregibles en què quedin compromeses la funcionalitat i/o 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 trobar-se en les condicions especificades i en 
cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu 
arranjament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar, durant el curs de les obres o prèviament a la Recepció 
Provisional d’aquestes i amb càrrec al pressupost de control de qualitat, realitzar quantes 
proves i assaigs, destructius o no, cregui adients per a comprovar l’acompliment de les 
condicions i l’adequat comportament de l’obra així com l’execució de sondeigs geotècnics i/o 
cales estructurals per a confirmar les dades incloses en Projecte. 

Aquestes proves s’efectuaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per la seva correcta execució i a posar a 
disposició sense cap càrrec els mitjans auxiliars i el personal que fes falta a tal efecte. De les 
proves que es realitzin s’aixecarà la corresponent acta de resultats. 

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no tenen altre 
caràcter que el de simple antecedent per la Recepció de l’obra. D’acord amb allò, l’admissió de 
qualsevol material o equip abans de la Recepció no eximeix les obligacions de reparació i/o 
reposició que el Contractista contreu si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables, 
parcial o totalment, a l’acta de reconeixement final i en les proves de recepció. 
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1.4.6. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES  

La senyalització de les obres es farà d’acord amb la normativa vigent al moment de la 
construcció i amb la resta de disposicions que al respecte poguessin entrar en vigor abans de la 
terminació de les mateixes. 

Durant l’execució dels treballs, el Contractista evitarà d’entorpir el trànsit més d’allò que sigui 
imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar a terceres persones amb rases o 
cales obertes, superfícies remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 

La Direcció d’Obra ratificarà el tipus de senyal a emprar, essent a càrrec del Contractista el 
subministrament, establiment, vigilància i conservació dels senyals que siguin necessàries. En 
particular es col·locaran “cartells indicatius de l’obra” al principi i al final de la zona d’actuació. 

El Contractista senyalitzarà l’existència d’obres, privarà l’accés a elles a totes les persones 
alienes a les mateixes i tancarà tota zona perillosa, quedant obligat a establir la vigilància 
oportuna, en especial per la nit, per evitar danys al tràfic i a les persones que hagin de travessar 
zones en obres. 

De la mateixa manera disposarà dels medis necessaris per assegurar el manteniment del tràfic i 
dels possibles desviaments provisionals de vianants o vehicles, en tot moment durant l’execució 
de l’obra. 

El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m respecte al nivell de la zona de 
circulacions i estarà format per una xarxa metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i 
vorada de formigó prefabricat. En les zones urbanes disposarà d’un empit opac a base de lones 
d’ordenació visual d’una alçada de 1,60 mi en coronació portarà un tub groc de polietilè. Per als 
treballs en l'interior d'una construcció existent, les lones a col·locar hauran de ser estanques a 
la pols i tancar completament des del sòl al sostre, tot el volum de l'actuació. En qualsevol dels 
dos casos, el tancament disposarà d’un abalisament lluminós i d’elements reflectants en tot el 
seu perímetre. 

Aquests elements de separació són els mínims que s’estimen necessaris per a la seguretat de 
les persones al voltant de l’obra. Tanmateix, podran ser modificats si aquesta seguretat fos 
insuficient a causa de les característiques reals de sosteniment del terreny, de les estructures 
existents o per qualsevol altre motiu. 

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització, 
siguin ocasionades en compliment del present article, així com les despeses per danys a tercers 
que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada. Aquests conceptes 
es consideren inclosos al Contracte i per tant no serà objecte d’abonament directe la seva 
realització. 

1.4.7. SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997 i la seva posterior actualització 
(Reial Decret 604/2006 de 19de maig de 2006), el Contractista elaborarà un “Pla de Seguretat i 
Salut” en el que desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” inclòs al Projecte a les 
característiques dels medis i mètodes que vagi a emprar per l’execució dels treballs, 
determinant així mateix la forma en la que portarà a terme la presència dels recursos preventiu 
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en l’obra i assegurant el compliment de l'article anterior quant al tancament i a la senyalització 
exterior dels desviaments necessaris. 

Aquest Pla incorporarà un “Pla d'Emergència” interior incloent la definició dels accessos i vies 
de circulació i d'evacuació de l'obra, així com la ubicació dels extintors i altres equips 
contraincendis necessaris, la situació de la farmaciola i de les instal·lacions mèdiques i els 
procediments específics a contemplar en el cas d'un accident, ja sigui per causa de la pròpia 
obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosió, electrocució, etc. 

En tot cas el Contractista serà durant l’execució de les obres el responsable únic i exclusiu de 
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar a un altre persona o 
entitat, assumint en conseqüència totes les obligacions que es derivin del compliment de les 
lleis sobre seguretat, higiene i salut al treball. 

El Pla i les seves possibles actualitzacions, previ coneixement de la Direcció d’Obra i aprovació 
del “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” i de l’autoritat 
competent, es remetrà al Vigilant de Seguretat o al Comitè de Seguretat i Salut, segons 
procedeix. 

1.4.8. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o les propietats privades 
afectades com a conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les persones 
que resulten perjudicades. 

De la mateixa forma el Contractista adoptarà en totes les activitats que realitzi les mides 
necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

Així, a l’explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració dels 
terrenys; les plantes de fabricació de formigons hidràulics o aglomerats asfàltics disposaran dels 
elements adequats per evitar les fugides de ciment o pols mineral a l’atmosfera i de ciment, 
additius i aglomerats a les aigües superficials o subterrànies. 

Tots els treballs dins de la zona d’obres es realitzaran de forma que tant sols afectin al medi 
ambient en allò estrictament imprescindible per la implantació de les mateixes, tenint 
especialment cura amb la generació i evacuació dels fums i de la pols i amb la manipulació de 
substancies agressives i/o perilloses. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 
rebaixar la pol·lució sonora. 

En aquest sentit, tindrà cura de que els arbres, fites, tanques, marges de pedra, ampits i altres 
elements que puguin ser perjudicats durant l’obra, siguin degudament protegits per evitar 
possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

No es podrà abocar cap material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat 
l’abocador per la Direcció d’Obra i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en el cas que 
aquesta estigui constituïda. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits damunt apuntats i en 
qualsevol altre difícilment identificable 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. 
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El Contractista facilitarà les mesures de correcció mediambientals que es precisen, com 
moviments de terra, explanacions, plantacions, etc., encara que aquestes no les tingui 
contractades, permetent l’entrada a l’obra i deixant accessos suficients per la seva realització. 

Així mateix es obligació del Contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del Contracte (art. 214 
de la Llei de Contractes del Sector Públic de novembre de 2011). 

En particular adoptarà les precaucions necessàries per a evitar danys a tercers i a la pròpia 
obra per vibracions, en especial durant les activitats d’excavació i de compactació en la 
proximitat d'edificacions o vials de circulació. Seran a compte del Contractista totes les 
despeses relatives tant al control dels efectes dels seus procediments (reconeixements previs 
de l’estat de les construccions i instal·lacions pròximes, comprovacions, monitoritzacions, 
seguiment, etc.), com a la subsanació i reparació dels desperfectes ocasionats, així com els 
sobrecostos necessaris per a minimitzar les molèsties que puguin derivar-se dels seus mètodes 
constructius. 

1.4.9. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

L’objecte del present article és el d’establir unes directrius generals a seguir relatives a 
comprovar el soroll que produeixen els equips i la maquinària durant l’execució de les obres, 
amb la finalitat de millorar i minimitzar les possibles afeccions i molèsties en aquest sentit. 

Tipus de contaminació acústica (ISO 11690) 

A continuació es defineixen tres conceptes bàsics per a controlar el tema. 

Emissió sonora: Soroll aeri radiat a l’ambient per una font sonora determinada. 

Immissió sonora: Tots els sorolls que arriben a un punt, hagi o no un receptor present, durant 
un període de temps específic, en un punt de mesura i en una situació real. 

Exposició sonora: Tots els sorolls que arriben a l’oïda d’una persona, durant un període de 
temps determinat, en situació normal. 

L’emissió sonora és un paràmetre que únicament depèn del focus sonor, essent independent 
del lloc en el que es fa la mesura i de la distància, es a dir, de les condicions de funcionament 
de la font sonora. Conseqüentment amb l’anterior es poden fixar uns límits a l’emissió sonora 
segons els tipus de maquinària, encara que aquets límits han de ser realistes. Normalment es 
caracteritza pel nivell de potència acústica, LwA (en dB), del focus emissor. 

La “Directiva 2005/88/CE” sobre emissions sonores al voltant de les ma 

àquines normalment utilitzades, marca límits únicament als equips dels que es disposa de 
suficient informació, sol·licitant-se per a la resta una declaració de compliment. 

Maquinària normalment utilitzada 

L’emissió sonora de les màquines és un aspecte regulat a nivell comunitari (Directives 
2000/14/CE i 2005/88/CE), traspassat al dret espanyol mitjançant RD 212/2002 i modificació 
posterior segons RD 524/2006. 

El fabricant o subministrador te obligació de complir amb els límits fixats i informar de l’emissió 
sonora de les màquines que fabrica. Les Directives detallen el procediment i les condicions de 
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funcionament. Cal especificar quins dels valors declarats poden no ser equivalents als esperats 
en les màquines en servei, ja que el treball previst pot ser diferent del que determina l’assaig. 

La informació que donen les Directives ha de servir com a base de comparació d’equips amb la 
mateixa funció, ja que es d’esperar que la màquina menys sorollosa en les condiciones de 
l’assaig ho serà també durant el treball a l’obra. 

A la Directiva2000/12CE s’inclou una llista de la maquinària subjecta a limitacions en l’emissió 
sonora i una relació dels equips en els que no es pot imposar cap limitació encara que hagi 
obligació de informar dels valors d’emissió. 

La declaració d’emissió sonora facilitada pels fabricants ha de fer-se amb els terminis que 
s’especifiquen en la norma ISO 4871 “Declaración y verificación de los valores de emisión 
sonora de máquinas y equipos”. 

Sorolls a l’execució de les obres 

Els treballs realitzats que puguin afectar zones urbanes s’ajustaran a les prescripcions 
contingudes en la “Ordenança General del Medi Ambient Urbà” del municipi. 

 L’horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 20 hores. 
 S’adoptaran les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d’immissió fixats  

per a la zona respectiva a l’Ordenança. En el cas en què això no sigui tècnicament  
possible s’exigirà autorització expressa de l’Ajuntament, establint-se un horari concret 
per a l’exercici de l’activitat. 

Limitacions 

S’exceptua de l’exigència anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de necessitat 
o perill i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin programar durant el dia. Els treballs 
nocturns seran expressament autoritzats per l’Ajuntament, que podrà determinar els valors guia 
d’immissió a complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas. 

El Contractista està obligat a complir les Directives de la CE i a facilitar com a document 
independent la relació dels equips i maquinària que proposa per l’execució de les obres, amb 
indicació expressa del seu nivell de soroll, lliurant les actes d’inspecció anual de control amb la 
declaració corresponent. Simultàniament presentarà un informe especificant les millores que 
planteja i les mesures a adoptar per disminuir el nivell d’emissió de les màquines a incorporar. 

Si de la verificació de la documentació anterior en resulta incompliment, la Direcció d’Obra 
podrà prohibir el seu funcionament fins que es garanteixi la seva conformitat. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà obligar al Contractista a adoptar les mesures adients per 
tal de minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les 
estrictament necessàries sempre que se’n justifiqués la seva conveniència i sigui tècnica i 
econòmicament viable. 

Condicions generals 

Per tal d’intentar garantir els nivells d’immissió en els treballs que es realitzin en nuclis urbans, 
no s’autoritza l’ús de màquines amb nivell d’emissió extern superior a 90 dB(A), mesurat a 5 m 
del focus emissor. 
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Si excepcionalment i per raons de necessitat tècnica fos imprescindible la utilització de maquinària 
amb poder d’emissió superior a 90 dB(A), l’Ajuntament podrà limitar el número d’hores de treball 
de la citada màquina en funció del seu nivell de contaminació i de les característiques acústiques 
de l’entorn ambiental, amb possibilitat d’establir mesures correctores. 

L’Ajuntament té potestat per prohibir el funcionament en el municipi d’equips i maquinària per a 
la construcció que no disposin del certificat d’homologació CE, del certificat de conformitat CE i 
de la indicació del nivell de potència acústica o nivell de pressió acústica, bé directament, bé en 
una placa fixada de manera permanent, d’acord amb les directives comunitàries. 

1.4.10. NETEJA DE LES OBRES 

L’objecte d’aquest article és l’establir unes directrius generals a seguir per garantir la neteja de 
l’entorn a la zona d’influència de les obres, per tal de disminuir l’afecció i l’impacte que comporten 
a la ciutat els treballs projectats. 

En les obres de rehabilitació o de reforç d’una construcció existent, les instruccions i 
recomanacions que s'indiquen a continuació hauran d'entendre's aplicables exclusivament a les 
activitats que puguin afectar espais públics, entrades i sortides d’obra, zones d’estacionament, 
transport de materials i de residus, explotació de canteres, abocadors, etc. 

El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra la programació de les obres per tal de veure la 
duració de les activitats amb problemes de neteja, proposant i motivant les diferents sortides i/o 
entrades dels camions o maquinària a les obres. Totes les sortides durant el moviment de terres 
disposaran d’un punt de neteja. 

La Direcció d’Obra té la facultat de plantejar modificacions en les sortides si ho creu convenient i 
fos tècnicament possible, així com en els itineraris dels vehicles fins a l’abocador corresponent. 

Punt de neteja 

El punt de neteja se situarà dins de l’àmbit de l’obra sempre que sigui possible i consistirà en 
una pressa d’aigua, un depòsit de 5 m3, una mànega reforçada per evitar trencaments, una 
bomba a 11 atmosferes i un cabal de 11 m3/hora. 

El Contractista tindrà en compte aquest consum d’aigua a l’hora de demanar el subministrament 
provisional d’obra. El punt de neteja haurà de ser acceptat pels tècnics responsables de la 
neteja dels Serveis Municipals. 

En cas de que no sigui possible situar el punt de neteja dins de l’àmbit de l’obra, l’Ajuntament 
podrà donar permís per ubicar-lo al carrer, a la sortida de l’obra i prop d’un embornal. Abans de 
començar amb la seva utilització, el Contractista garantirà l’estat de neteja de l’embornal i del 
seu manteniment segons les indicacions dels responsables de la xarxa de clavegueram. 

El punt de neteja estarà operatiu durant tota la jornada i per tant haurà d’haver-hi una persona 
dedicada a controlar els moviments de la maquinària a l’obra. 

Si es possible, es construirà una superfície de formigó per tal de que els camions se situen 
damunt per la seva neteja, amb la disposició d’un canaleta per tal de conduir l’aigua amb 
sediments fins a un desguàs. Amb la mànega a pressió s’hauran de netejar totes les rodes dels 
camions i, si es considera necessari, altres parts si estan brutes i això pot provocar despreniments 
de matèria a la calçada. 
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Per tal de desguassar a la claveguera municipal, es demanarà permís als tècnics responsables 
del manteniment del clavegueram de la ciutat, que hauran de donar el vist i plau i si ho creuen 
convenient, planificaran les tasques de neteja per part del Contractista dels embornals als pous 
més propers, incloent la revisió de la xarxa i de les seves connexions. 

Itineraris 

El Contractista presentarà a l’Ajuntament l’itinerari dels camions des de les diferents sortides de 
l’obra fins a l’abocador o l’acopi intermedi si n’hi ha. 

Els camions hauran de utilitzar les vies definides al pla de mobilitat sostenible del municipi com 
a vies vertebradores o vies de la xarxa bàsica de la ciutat. Dels possibles itineraris a seguir es 
proposaran aquells en els que el recorregut per les zones d’ús residencial sigui el més curt 
possible. Els itineraris s’establiran conjuntament amb Guàrdia Urbana. 

En cas de necessitar-se un acopi intermedi dins del municipi, el Contractista farà la petició 
motivada als tècnics municipals corresponents. 

L’acopi es limitarà amb tanca rígida i la seva alçada no haurà de superar els 2 m. Per tal d’evitar 
la pols es regarà constantment i es netejaran els carrers dels voltants amb una escombradora o 
altre tipus de maquinària específica. La freqüència es definirà pels serveis tècnics. En cas 
d’incompliment de l’estat de l’acopi intermedi, l’Ajuntament podrà exigir, si així ho considera, la 
seva retirada. 

Obligacions del Contractista 

El Contractista haurà de garantir el bon funcionament del punt de neteja i per tant de la neteja 
dels camions que transportin terres o altres materials susceptibles de ser abocats a la via 
pública. Els camions que transportin material pulverulent hauran de portar lona. 

En el cas de materials tipus llots (provinents d’un procediment de perforació o de la naturalesa 
del sòl), que no faci possible la extensió de lona i sempre que no sigui pulverulent, el 
Contractista haurà de lliurar, al tècnic municipal responsable de l’obra, un informe signat 
explicant el tipus de material i la exempció, si escau, de portar lona. En aquest cas el Contractista 
adjuntarà al informe un protocol d’actuació per tal de garantir una resposta immediata de neteja 
dels carrers en cas de que per qualsevol motiu la càrrega pugui caure a la via pública. Aquest 
protocol es mantindrà durant tot el recorregut que faci el camió dins la xarxa viaria de la ciutat. 

Els tècnics municipals hauran de acceptar l’informe i juntament amb Guàrdia Urbana i els 
responsables de la neteja viaria validaran el protocol, podent plantejar canvis. 

El Contractista abans de l’inici dels moviments de terres proposarà uns itineraris fins a 
l’abocador a Guaria Urbana, velant per que aquests es compleixin. Guàrdia Urbana podrà 
multar els camions que nos segueixin les condicions establertes, que únicament podran ser 
variades prèvia autorització dels tècnics corresponents. 

El Contractista està obligat a mantenir en bon estat de neteja els embornals i la xarxa de 
clavegueram de la zona d’influència de la obra i haurà de fer la seva neteja segons la 
freqüència especificada pels serveis municipals i amb la maquinària adequada. 
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1.4.11. ESCOMESES DEFINITIVES 

El Contractista consultarà als serveis tècnics de les diverses companyies les especificacions i 
directrius que ha de seguir perquè puguin connectar-se els diferents subministraments previstos 
en Projecte. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i els 
comptadors, tant els d’electricitat com els d’aigua (sanitària i contraincendis), així com la xarxa 
de telèfons, seguint les instruccions dels tècnics responsables de les diverses companyies 
subministradores, sense que això representi cap despesa addicional per a la Propietat. 

1.4.12. RECEPCIÓ D’OBRA 

Trenta (30) dies abans de l’acabament de les obres, informarà el Contractista a la Propietat la 
proximitat de la seva terminació a fi de convenir la Recepció Provisional. 

La Propietat fixarà la data de la Recepció Provisional durant el mes posterior al seu acabament i 
designarà a la persona o persones que, en el seu nom, han d’efectuar la inspecció, a la que per 
part del Contractista haurà d’assistir un representant amb plens poders. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, es redactarà una acta amb tants exemplars 
com a interventors i signats per tots ells. En el cas que les obres fossin aptes per la seva 
Recepció, la Propietat comunicarà al Contractista que les ha rebut provisionalment, començant 
des d’aqueix moment a comptar el termini de garantia. Quan com a resultat d’aquesta inspecció 
s’estableixi que les obres no hi són en estat d’ésser rebudes, es farà constar a l’acta i es 
donaran al Contractista les oportunes instruccions per esmenar els defectes observats, fixant un 
termini per allò, expirat el qual s’efectuarà una nova revisió. 

Rebudes provisionalment les obres es realitzarà immediatament la seva valoració definitiva, 
amb precisa assistència del Contractista o del seu representant. S’estendrà l'oportuna 
certificació que, aprovada per la Direcció d’Obra, servirà per l’abonament del saldo resultant, 
salvant la quantitat que pugui quedar retinguda en concepte de fiança. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any. Les despeses de conservació durant 
aquest període comprès entre les Recepcions Provisional i Definitiva, aniran a càrrec del 
Contractista, havent de substituir qualsevol part de l’obra que hagi experimentat desplaçament o 
sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui 
considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en el preu contractat. 

Si al procedir al reconeixement per la Recepció Definitiva de les obres no es trobessin aquestes 
en les condicions degudes, s’ajornarà dita recepció i la Direcció d’Obra marcarà al Contractista 
els terminis i forma en què hauran de realitzar-se els treballs de reparació necessaris. 

1.5. MATERIALS BÀSICS 

1.5.1. CONDICIONS GENERALS 

En el Plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials i 
components bàsics que s’hauran d’utilitzar en les obres. Totes ells seran normalitzats, de primer 
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ús i amb menys d’un any des de la seva fabricació, llevat autorització formal de la  
Direcció d’Obra. 

En el cas que algú material no estigués especialment detallat o suficientment definit, se 
suposarà que és el de major qualitat que existeix en el mercat dins de la seva classe i que 
compleix la normativa tècnica vigent. 

Si la procedència o classe dels materials vingués fixada en els documents contractuals, el 
Contractista estarà obligat a mantenir dita procedència o classe, havent d’obtenir l’autorització 
expressa de la Direcció d’Obra per poder utilitzar materials “similars”, que en qualsevol cas 
hauran de complir amb els requisits de qualitat, funcionalitat i estètics definits en Projecte. 

La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el Projecte no lliurarà en 
cap cas al Contractista que els materials compleixin les condicions que són especificades en 
aquest Plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o 
uniformitat. 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’origen dels materials 
que es proposi emprar, aportant les mostres amb els seus certificats d’origen i demés dades 
necessàries, tant en el referent a la seva quantitat com a la seva qualitat i termini de 
subministrament. 

En cas que la Direcció d’Obra ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar mostres 
dels materials a emprar, per tal que aquella pugui escollir el que trobi més convenient. El 
Contractista avisarà a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb prou antelació perquè puguin fer 
ús d’aquesta facultat abans de fer-se la corresponent comanda. 

Les mostres, components o equips que proposi el Contractista per a la seva acceptació hauran 
d’acomplir sempre amb les condicions establertes al present Plec i no podran suposar 
increment ni al preu ni al termini de l’obra. 

1.5.2. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

Si per no complir les condicions del present Plec es rebutgessin els materials incorporats, el 
Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres que compleixin les prescripcions establertes, 
sense que per allò tingui dret a un nou preu. 

L’acceptació dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat dels 
mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres, sense perjudici de 
la responsabilitat derivada, segons la normativa vigent, per possibles vicis ocults d’execució. 

1.5.3. ASSAIGS 

El Contractista desenvoluparà un Pla de Control de Qualitat presentant, a l’inici dels treballs, 
una relació valorada dels assaigs que durà a terme seguint el contingut del present Plec i de tot 
allò que en l’annex corresponent del Projecte fa referència al tema. 

Per a cadascun dels treballs programats, s’establirà una divisió en parts que sigui congruent 
amb l’estructuració del Projecte i el més simple possible, però amb el detall necessari i suficient 
per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment del control de qualitat de l’obra 
(referència de la documentació d’informació i constància, control geomètric, proves de 
verificació, establiment de lots de control estadístic, etc.). 
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El cost d’aquest Pla de Control s’entén inclòs proporcionalment en cadascun dels preus del 
quadre de preus del Projecte fins la quantitat màxima establerta en Contracte, per la qual cosa 
no seran objecte d’abonament independent els increments que es derivin de l'execució de les 
obres. 

La classe, tipus i número d’assaigs a realitzar per a l’aprovació de les característiques dels 
materials quedarà establert en aquest Pla i serà aprovat per la Direcció d’Obra. 

Un cop definides les característiques dels materials, la qualitat dels mateixos serà controlada 
periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant assaigs, el tipus i freqüència dels quals 
la Direcció d’Obra. 

El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material 
necessàries per a efectuar tots els exàmens o assaigs que ordeni la Direcció d’Obra per a 
l’acceptació de les procedències i el control periòdic de la qualitat dels materials i de l’execució 
de l’obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de l’assaig a realitzar o bé, si 
no existeixen, segons el que estableixi la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat 
dels materials i de l’execució de l’obra. 

El Contractista podrà presenciar el desenvolupament dels assaigs, anàlisis i proves que ordeni 
la Direcció d’Obra, bé personalment o bé delegant en una altra persona. 

Serà obligació del Contractista avisar a la Direcció d’Obra dels aplecs dels materials que 
pretengui utilitzar amb temps suficient per que puguin ser programats els assaigs adients. 

En el cas que els resultats dels assaigs fossin desfavorables, la Direcció d’Obra podrà escollir 
entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat del material 
que s’examina (amb un mínim de dos determinacions per resultat deficient) i, a la vista de les 
dades dels nous assaigs, decidir sobre l’acceptació total o parcial del material o el seu rebuig. 
Tots els materials que hagin estat rebutjats seran retirats de l’obra immediatament. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d’Obra 
podrà ser considerat com defectuós. 

Les diferents unitats d'obra realitzades no es consideraran acceptades, completament 
acabades i en condicions de certificar-les fins que no es disposi dels resultats del control de 
qualitat ordenat sobre la partida corresponent i dels certificats d'idoneïtat i d'homologació en 
origen dels materials, components o equips incorporats. 

1.5.4. APLECS 

Tots els materials s’emmagatzemaran de forma que s’asseguri el manteniment de les seves 
característiques i propietats pel seu ús en l’obra i de manera que es faciliti la seva inspecció i, si 
procedeix, el seu amidament. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes adequades, 
cobertes o edificis provisionals per a la protecció dels materials que així ho requereixen. 

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús per la Direcció d’Obra, que 
podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels resultats obtinguts al 
llarg de l’execució dels treballs. 
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1.6. UNITATS D’OBRA I PROCESSOS D’EXECUCIÓ 

1.6.1. CONDICIONS GENERALS 

El Contractista emprarà els sistemes d’execució d’obra i d’instal·lació d’equips que ofereixin les 
màximes garanties de seguretat, no tant sols els que redueixin al mínim la possibilitat 
d’accidents, sinó també els danys a propietats, construccions i serveis existents. 

Per aquest motiu, qualsevol procés de treball, abans d'emprar-se, haurà de proposar-se a la 
Direcció d’Obra, sense l’autorització de la qual dit procediment no podrà ésser utilitzat. 

En particular es tindrà en compte que les propietats i característiques dels components bàsics 
previstos en Projecte s’han definit considerant un període de vida útil de l’obra de 50 anys, 
condició que haurà de tenir pressent el Contractista tant en els materials i equips a incorporar, 
com en els sistemes de construcció a adoptar, redactant al final dels treballs un “Pla d’Ús i 
Manteniment” recollint les actuacions a programar en el temps per garantir aquesta vida útil. 

El Contractista farà compatibles els seus treballs amb les condicions d’ocupació fixades i, si fos 
precís, limitant-se a efectuar certes activitats en hores nocturnes i en aquest cas condicionant-
se a les restriccions imposades per les Ordenances Municipals. 

És responsabilitat del Contractista la conservació de totes les obres i per tant, la reparació o 
reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 
reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 
expressament a les ordres que rebi de la Direcció d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista 
l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells que 
s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb el 
període de garantia. 

Un cop finalitzades les obres i fets satisfactòriament els controls i assaigs de qualitat ordenats, 
s’iniciarà el període de proves amb tots els equips i instal·lacions incloses en el Projecte, en 
servei. El termini d’aquestes proves no serà inferior a un mes de funcionament continuat de tota 
la instal·lació sense l’aparició de cap fallida o anomalia que paralitzi, total o parcialment, el seu 
servei. El termini de proves tornarà a començar tantes vegades com es presentin en aquestes 
fallides o anomalies. 

En finalitzar el termini fixat, el Contractista podrà sol·licitar la Recepció Provisional de les obres. 

1.6.2. CONDICIONS DE TREBALL 

Tractant-se d’una actuació urbana, l’execució de l’obra pot realitzar-se simultàniament amb 
altres treballs en la zona. En cas d’interferència entre més d’un Contractista decidirà la Direcció 
d’Obra l’ordre de prioritat. 

De la mateixa forma el Contractista haurà de tenir en compte molt especialment les condicions 
concretes de l’obra, considerant que tots els treballs s'han de realitzar per fases i mantenint en 
servei provisional durant tota l’actuació i amb un carril mínim de circulació, la carretera BV-5011 
entre Badalona i Montcada i Reixac, per la qual cosa haurà d’adaptar sense cost addicional, el 
seu programa operatiu, els seus processos d’execució i les seves condicions d’actuació, a 
aquestes circumstàncies. 
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Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda i fins i tot en 
festiu, com a conseqüència de la circulació viària, per raons de seguretat dels equips i de les 
persones o pels motius anteriorment indicats, el Contractista no tindrà dret a cap indemnització 
especial, perquè aquest sobrecost està inclòs en els preus unitaris ja que és intrínsec al tipus 
d’obra al que es refereix. 

1.6.3. PROVES DE CÀRREGA 

Es defineix com a prova de càrrega o de servei al conjunt d’operacions de control destinades a 
comprovar l’adequada concepció, estabilitat i bon funcionament de una part de l’obra. 

No es procedirà a la realització de una prova fins després d’haver comprovat que el element a 
assajat ha assolit la resistència o les característiques especificades en Projecte. 

Durant el desenvolupament de la prova seran adoptades totes les precaucions necessàries per 
a evitar possibles accidents. En cas que aparegui cap defecte que la Direcció d’Obra consideri 
perillós, s’estudiaran les seves possibles causes i se adoptaran les mesures que es considerin 
oportunes. 

Un cop finalitzada la prova es redactarà un acta en la que, a més de les observacions que 
consideri oportunes la Direcció d’Obra, s’inclourà la descripció de l’assaig, aparells de mesura, 
punts de referència, tren de càrregues utilitzat i resultats obtinguts. 

1.6.4. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

De tota la documentació i acreditacions que s’indiquen a continuació, el Contractista farà 
entrega abans de la finalització de l’obra contractada de la corresponent a les activitats, 
instal·lacions i treballs realitzats pel mateix o subcontractats sota la seva responsabilitat, amb 
l'abast que es concreta seguidament. 

Certificació dels materials emprats 

Segons la normativa vigent, hi ha un seguit de productes, equips i materials que han de dur el 
marcatge CE. El Contractista aportarà la documentació corresponent a la Direcció d’Obra 
conforme els productes susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE ho són i s’han 
realitzat els controls i comprovacions que el marcatge li exigeix. 

Documentació acreditativa 

Els documents que es relacionen tot seguit relatius als materials, components, equips o 
instal·lacions incloses en Projecte, no s’abonaran per separat de les unitats d’obra i el 
Contractista es lliurarà per triplicat a la Propietat durant l’execució dels treballs i en tot cas, 
abans de finalitzar els mateixos. 

1. Memòries de càlcul tan de l'obra civil com de les instal·lacions, amb els valors tal i  
com han estat executats i els resultats dels assajos realitzats sobre l’obra  
realment construïda. 

2. Plànols reproduïbles acotats de l’obra acabada tant de l'obra civil com de les 
instal·lacions (“As Built”) i esquemes de tots els equips amb identificació dels  
seus components. 
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3. Memòria descriptiva del funcionament dels equipaments instal·lats, amb relació de 
característiques i normes de qualitat exigibles a tots els materials, components i 
sistemes i relació dels industrials contractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 

4. “Pla d’Ús i Manteniment” de les obres executades, amb relació de les proves 
necessàries per a realitzar aquest manteniment. 

5. Dels serveis existents o desplaçats, documentació escrita i gràfica amb referència 
expressa de les servituds o interferències amb l’obra construïda. 

Per últim es facilitarà tota aquella informació que pugui ser susceptible de ser requerida en 
qualsevol moment segons la reglamentació vigent al termini de l’execució de l’obra. 

1.6.5.  FACULTATS DE LA PROPIETAT 

La Propietat està facultada per a efectuar la inspecció i seguiment dels treballs del Contractista 
a fi d’aixecar els corresponents informes a la Direcció d’Obra, referits a qualsevol irregularitat o 
defecte que pogués aparèixer en els materials o instal·lacions que s’estiguin realitzant. 

Especialment participarà durant el desenvolupament de les proves de final d’obra, indicant les 
anomalies observades que hauran de ser immediatament corregides pel Contractista en els 
terminis establerts per la Direcció d’Obra. 

1.6.6. EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO DEFINIDES 

L’execució d’unitats d’obra del Projecte que no estiguin explícitament especificades al present 
Plec de Condicions, es farà d'acord amb l’establert per aquestes en la normativa vigent o, al seu 
defecte, amb el que ordeni la Direcció d’Obra dins de la bona pràctica per obres similars. 

1.7. AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS 

1.7.1. CONDICIONS GENERALS 

Si el Contractista executés una quantitat més gran de qualsevol classe d’obra que la 
corresponent a les formes i mesures que figuren en Plànols o les seves reformes autoritzades, 
ja sigui degut a efectuar malament la unitat, per error, per la seva conveniència, per alguna 
causa imprevista o per qualsevol altre motiu, no li serà d’abonament aquell excés d’obra. Si a 
judici de la Direcció d’Obra l’esmentat excés resultés perjudicial, el Contractista tindrà l’obligació 
d’enderrocar l’obra fent front a totes les despeses originades i fer-la de nou amb les degudes 
dimensions. En cas que es tracti d’un augment excessiu que no pugui esmenar-se amb la 
demolició de l’executat, el Contractista quedarà obligat a corregir el defecte d’acord amb les 
normes que dicti la Direcció d’Obra, sense dret a exigir indemnització alguna pels treballs que 
això comporti. 

De la mateixa forma, si el Contractista durant l’execució d’alguna part de l’obra fes mal bé altres 
preexistents, realitzats pel mateix o per altre Contractista, haurà de reposar-les al seu estat 
inicial sense cap recàrrec i seguint les instruccions de la Direcció d’Obra. 

És responsabilitat del Contractista la conservació de totes les obres i per tant, la reparació o 
reconstrucció d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no 
reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s’atendrà 
expressament a les ordres que rebi de la Direcció d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista 
l’emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal·lats i la reposició d’aquells que 
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s’hagin perdut o destruït, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expirarà amb el 
període de garantia. 

1.7.2. ABONAMENT DE L’OBRA 

La descripció de les operacions i materials precisos per executar cada unitat d’obra que s’indica 
als diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, al cas de que 
existeixi, no és exhaustiva si no enunciativa, per la millor comprensió dels conceptes que estan 
compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips o materials distints o no 
relacionats, però imprescindibles per executar la unitat, es consideraran inclosos al preu  
del Contracte. 

Així mateix tots els materials i elements necessaris o complementaris pel correcte acabat de 
l’obra, encara que no figurin als documents contractuals, si es consideren convenients a judici 
de la Direcció d’Obra, s’hauran d’executar sense ser motiu de sobrepreu. 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’Obra, emprés materials de més 
acurada preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una classe 
de fàbrica per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions 
qualsevol part de les obres o, en general, introdueixi en aquesta i sense demanar-se’l, 
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici de la Direcció d’Obra, no tindrà dret, 
malgrat això, més que a l’abonament del que pugues correspondre-li al cas que hagués 
construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

De la mateixa forma el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o nou preu pels canvis o 
modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del 
replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el Projecte, ja sigui per 
adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir amb les condicions del present Plec de 
Condicions o per qualsevol altre motiu. 

Quan es doni alguna de les circumstàncies en que cal amidar d'acord amb el Contracte, es 
tindrà en compte la consideració de que totes les unitats d’obra s’entén que inclouen sempre el 
subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris per a la seva correcta 
execució, així com les despeses de maquinària, mà d’obra, elements accessoris, transport, 
eines, mides de seguretat i tota classe d’operacions directes o incidentals necessàries per a 
deixar la unitat totalment acabada. Tots els preus unitaris definits són únics, fixos, tancats i 
vàlids amb independència del volum de la unitat sotmesa a amidament. 

Les unitats d’obra es mesuraran sobre Plànol. Quan en el Pressupost s’indica Partida Alçada 
(PA), s’entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que la unitat d’obra 
hagi estat totalment executada i acabada, amb independència de les dificultats reals de la seva 
execució. Es a dir, que la partida és de pagament íntegre; per tant, no serà precís que el 
Contractista justifiqui les despeses hagudes ni, d’altra banda, s’acceptarà cap justificació per a 
incrementar el seu import. Si la Partida Alçada fos "a justificar", el Contractista vindrà obligat a 
subministrar quanta documentació creies necessària la Direcció d’Obra per a justificar l'import 
dels treballs a que es refereix la partida, que pot ésser de pagament parcial. 

El pressupost de l’Estudi anomenat “Seguretat i Salut” tindrà tot el caràcter de “Partida alçada 
de cobrament íntegre” abonant-se proporcionalment al termini de l’obra. 
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Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haurà 
de situar en els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions necessàries, l’ús de 
les quals haurà d’anar precedit de la corresponent aprovació. 

1.7.3. ALTRES DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

Seran per compte del Contractista, sempre que al Contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, 

 Tots els permisos, llicències o autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres, 
excepte les corresponents a les expropiacions previstes. 

 Les despeses de muntatge, conservació i retirada de les instal·lacions fixes d’obra, 
tanques, cartells anunciadors, oficines, allotjaments, magatzems, elements de 
senyalització, il·luminació i altres recursos que siguin precisos per proporcionar 
seguretat a les obres. 

 Les despeses derivades de la perfecta senyalització i vigilància de l’obra i els treballs 
provisionals pel desviament de la circulació de persones i vehicles, inclòs l’establiment, 
millora i conservació dels accessos a edificis, dependències i altres usos que es vegin 
afectats durant l’execució l’obra. 

 Les despeses de instal·lació, equipament i manteniment d’una caseta d’obra o local 
d’oficina a disposició de la Direcció d’Obra, amb espai per una sala de reunions. 

 Les despeses de contractació, instal·lació i retirada de les escomeses provisionals 
d’aigua i energia elèctrica i els seus consums. 

 Les obres necessàries per garantir un enllumenat mínim en tota l’obra. 
 Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció  

i conservació dels desguassos provisionals i la seva connexió a la xarxa  
de clavegueram. 

 Les despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les qui 
comporti llur utilització i transport. 

 Les despeses de protecció dels aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, 
dany, inundació o incendi, acomplint els requisits vigents per l’emmagatzematge  
de carburants. 

 Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la contractació 
dels segurs que cobren aquesta responsabilitat. 

 Les activitats de replanteig, topografia, inspecció o comprovació necessàries, a l’inici 
dels treballs per a la verificació del Projecte o per l’execució, seguiment, control i 
verificació de les obres realitzades. 

 La formulació dels Plànols detallats de replanteig i construcció (tant de l’obra civil com 
de les instal·lacions i arquitectura), de la documentació de les modificacions que 
proposi i del Projecte final de l’obra, “As Built”. 

 La presentació de mostres i l’execució de proves de validació i cales de reconeixement. 
 Les despeses relatives a la gestió, formulació, seguiment i tramitació amb els 

laboratoris de control del “Pla de Control de Qualitat” de l’obra, així com els costos de 
els  assaigs dels materials o elements que intervinguin fins la quantitat màxima 
establerta en Contracte. 

 Les despeses corresponents a l’execució de treballs en jornada nocturna o reduïda i 
fins i tot en festiu, per actuacions que es precisen segons la Direcció d’Obra. 
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 Les despeses d’evacuació dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i postes de manifest pels assaigs i proves i el cost d’aquestes últimes. 

 Les despeses de neteja i d’evacuació de runes i materials inservibles a l’inici de les 
obres i les del seu manteniment i conservació durant tota l’execució dels treballs. 

Les despeses de retirada de les instal·lacions, útils, materials i neteja general de l’obra quan 
finalitzin completament els treballs. 
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CAPÍTOL II CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

2.1. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

2.1.1. ENDERROCS 

S’entén per demolició o enderroc l’operació d’eliminació de totes les construccions o elements 
com estructures, murs, soleres, cimentacions, canalitzacions i instal·lacions soterrades, etc. 
que, situats dins de les zones marcades, obstaculitzen la realització de les obres o que sigui 
necessari fer desaparèixer per a donar com acabada l’execució d’aquestes. 

El mètode de demolició serà de lliure elecció del Contractista, prèvia l’aprovació de la Direcció 
d’Obra. La utilització d’explosius restarà no obstant això condicionat a l’obtenció del permís de 
l’autoritat competent amb jurisdicció en la zona de les obres. 

L’execució dels enderrocs inclou les operacions següents, 

 Apuntalament previ. 
 Trencament i tall d’armadures. 
 Trossejat i retirada d’elements metàl·lics. 
 Abassegament dels materials. 
 Càrrega i transport a l’abocador. 
 Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador. 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per assolir 
unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a construccions pròximes i a la pròpia obra, 
d’acord amb el que sobre el particular ordeni la Direcció d’Obra, qui designarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes. 

La zona afectada per la demolició se senyalitzarà convenientment; estarà rodejada d’una tanca, 
reixat o lona d’altura no menor de dos metres (2 m). Les tanques se situaran a una distancia no 
menor d’un coma cinc metres (1,5 m). Quan dificultin el pas, es disposarà a tot la llargària del 
tancament llums grogues, a distància no major de deu metres (10 m) i en les cantonades. 

S’evitarà la formació de pols, regant convenientment les parts que s’hagin de demolir i carregar, 
però de manera adequada per no formar fang. 

El mètode de demolició utilitzat haurà d’acomplir la normativa existent relativa a producció de 
sorolls i vibracions, per això si fos necessari es prendran dades de soroll i vibracions abans de 
l’inici de la demolició. 

S’avisarà a la Direcció d’Obra i se suspendran els treballs en cas de circumstàncies imprevistes 
(terrenys inundats, olor de gas, etc.) o quan la demolició pugui afectar a construccions veïnes. 

L’enderrocament inclourà el subministrament i emprament de tota la maquinària i mà d’obra 
necessària, així com quantes operacions calguin per a la perfecta execució de la unitat. 

Els productes resultants seran portats pel Contractista a l'abocador que li sigui més favorable, a 
excepció d'aquells casos en què la Direcció d’Obra consideri que el material és aprofitable i 
ordeni que siguin traslladats al magatzem que determini. 
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El Contractista no podrà abocar el material procedent de l’obra sense que prèviament estigui 
aprovat l’abocador per la Direcció d’Obra i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 

2.1.2. DESVIAMENT DE SERVEIS 

El Contractista haurà d’obtenir de les companyies subministradores (aigua, llum, gas, telèfon, 
etc.) els corresponents permisos i la inspecció dels diferents zeladors o inspectors que donin el 
vist i plau als treballs que hagi d’efectuar, sent al seu càrrec les sancions a qui doni lloc el no 
compliment de les instruccions rebudes. 

Quan l’obra civil sigui realitzada pel Contractista directament, aquest la farà amb la màxima 
celeritat per no produir retard en l’obra. Recavarà l’aprovació de les companyies, sense la qual 
no podrà ser acceptada per la Direcció d’Obra. 

2.1.3. DESMUNTATGES I RETIRADES 

Els desmuntatges fan referència a la retirada de tots els elements definits com a recuperar per 
al seu aprofitament o posterior instal·lació i inclouen la classificació dels materials, la càrrega, 
transport a acopi i conservació en l'interior de l'obra o lloc autoritzat de les peces aprofitables i la 
càrrega dels elements inservibles sobre camió o contenidor. 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per a no 
danyar les peces desmuntades i per assolir unes condicions de seguretat suficient i evitar danys 
a construccions pròximes i a la pròpia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni la 
Direcció d’Obra, qui designarà els elements que s’hagin de conservar intactes. 

Els treballs inclouen el subministrament i emprament de tots els materials, maquinària, mitjans 
auxiliars i mà d’obra que es precisi, així com quantes operacions accessòries calguin per a la 
perfecta execució de la unitat.  

2.2. MOVIMENT DE TERRES 

2.2.1. EXCAVACIONS 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a realitzar les excavacions a cel obert, en 
desmunt, entre pantalles, en rasa o pou, de les zones on s’han d’assentar les obres i la càrrega 
i transport dels materials resultants a abocador o lloc d’utilització. 

Als efectes de classificació de l’excavació únicament es considerarà un sol tipus de terreny, és 
a dir, terreny sense classificar que compren l'esbrossada prèvia (retirada d’arbres, plantes, 
arrels, runes o qualsevol altre material) i l’excavació en terra (inclòs en reblerts, abocaments, 
terra vegetal, etc.) i/o roca. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents, 

 Tall previ dels talussos. 
 Perforació del terreny, col·locació d’explosius i voladures en cas que fos necessari. 
 Excavació per fases, sense classificar, inclòs roca. 
 Demolició de soleres, murets, serveis anul·lats o altres elements existents. 
 Esgotament i evacuació de les aigües. 
 Càrrega i transport a l’abocador o lloc d’utilització. 
 Cànon d’abocament, permisos i manteniment de l’abocador. 
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 Operacions necessàries per a garantir la seguretat. 
 Construcció i manteniment dels accessos. 
 Retirada de les rampes provisionals. 

S’entén per excavació a cel obert o en desmunt (inclòs sota forjat o llosa), l’excavació que es 
realitza sota la superfície del terreny i a partir d’aquesta, a la qual les dimensions en planta són 
superiors en llargada i amplada als tres metres (3 m). En cas contrari l’excavació es considerarà 
en rasa o pou. 

En les excavacions entre pantalles, l’execució es farà per fases iniciant-se sempre pel seu 
perímetre en una banda de 3,5 m fins descobrir els junts entre pantalles i comprovar el  
seu estat. 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb l’antelació suficient, el començament de 
qualsevol excavació a fi que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny. 

Una vegada fet el replanteig, l’excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada en 
els Plànols o replanteigs i fins obtenir una superfície ferma i neta. No obstant això, la Direcció 
d’Obra podrà modificar aquesta profunditat si, segons les condicions del terreny, s’estimés 
necessari a fi d’assegurar un recolzament o una fonamentació satisfactòria. 

Les excavacions en les quals puguin esperar-se problemes d’inestabilitat o lliscaments, 
s’executaran per trams alternes, col·locant les entivacions que es precisin prèvia aprovació per 
part de la Direcció d’Obra. 

Si durant el desenvolupament dels treballs apareguessin filtracions d’aigua motivades per 
qualsevol causa, s’aplicaran les mesures que s’ordenen, considerant-se aquestes incloses en el 
preu de l’excavació. 

Totes les superfícies d’execució hauran d’ésser periòdicament controlades i les zones de 
terreny que apareguin inestables durant i al final de les excavacions, hauran d’ésser remogudes 
o fixades amb la disposició de xarxes d’estabilització. El preu d’execució compren la formació, 
allisada i manteniment dels talussos de l’excavació. 

El Contractista adoptarà totes les precaucions possibles i farà servir els mètodes més 
convenients per a evitar sobre-excavacions. 

La tolerància de la superfície final d’execució es fixa en més-menys cinc centímetres (5 cm) 
respecte a les línies que figuren als Plànols del Projecte. 

Totes les excavacions que puguin restar fora d’aquesta tolerància seran responsabilitat del 
Contractista, que haurà de completar l’execució si manca o emplenar-la amb materials 
adequats, aprovats per la Direcció d’Obra, si existeix un excés, sense cap pagament addicional 
sobre la línia teòrica. Quan la sobre-excavació es produeix en una zona destinada a estar en 
contacte amb formigó, s’emplenarà amb formigó i de la mateixa qualitat que per al replè. 

2.2.2. TERRAPLENS I REBLERTS 

Les unitats corresponents comprenen l’escarificat i compactació a cel obert, en desmunt, entre 
pantalles, en rasa o pou del terreny natural i l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 
mitjans auxiliars per al material procedent de les excavacions. En el cas de terraplens formats 
per materials provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d’extracció, selecció de 
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material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’emprament, escarificat i compactació 
del terreny i l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

Les operacions previstes són les següents, 

 Preparació, refí i compactació de la superfície d’assentament. 
 Excavació, càrrega i transport dels materials. 
 Extensió, reg i compactació del material en tongades. 
 Acabament de l’esplanada i allisada de talussos. 

L’execució de les obres es farà segons les especificacions dels art. 330, 331 i 332 del PG-3/75. 

Un cop preparat el fonament del terraplè o reblert, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes en l’article corresponent del 
present Plec, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i 
sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. Amb els 50 cm 
superiors de coronació se seguirà en la seva execució el mateix criteri que en el nucli. 

El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït (sempre menor de 30 cm) perquè amb 
els medis disponibles s’obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà la que 
segueixi fins que l’esmentada tongada no es trobi en condicions. 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessari. El contingut 
òptim d’humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les normes d’assaig del 
“Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo (NLT)”. 

En el cas que fos precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que la humectació 
dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95 % de la 
humitat òptima de l’assaig Proctor modificat. 

A efectes de compactació es tindran en compte les següents condicions, 

 La preparació de la base del terraplenat i el seu fonament es compactaran al noranta 
per cent (95 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor modificat. 

 El nucli es compactarà al noranta-cinc per cent (95 %) de la màxima densitat obtinguda 
a l’assaig Proctor modificat. 

 La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors, es compactarà al 
noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Proctor 
modificat i tindrà un índex C.B.R. > 20. L’esplanada complirà amb la categoria E-3. 

Durant l’execució s’efectuarà cada 2.000 m3 un assaig Proctor modificat, una determinació del 
límit líquid i de l’índex de plasticitat i una anàlisi granulomètric i cada 5.000 m3 un assaig C.B.R. 
i un de contingut en matèria orgànica. 

A l’esplanada s’exigirà una compactació del 100 % del Proctor modificat amb una tolerància de 
dos punts sobre deu que podran baixar fins el 98 %. 

La humitat de la capa no haurà d’excedir en dos punts a la humitat òptima del Proctor modificat 
del material utilitzat. 

Plec de Condicions Tècniques Pàg. 27 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

En els reblerts amb materials de gra gruixut, l’espessor de les tongades podrà ampliar-se fins  
als 45 cm i el control de compactació es realitzarà topogràficament amb plaques d'assentament 
disposades com màxim cada 50 m². 

Es realitzaran plaques de càrrega de diàmetre 60 cm (NLT 357/98) fins a 2,5 kp/cm2; el mòdul 
elàstic E2 haurà de ser superior a 1.200 kp/cm2, con un grau de compactació definit per  
un k < 2,2. 

Es controlaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m i en aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ample i la pendent de la secció transversal; les cotes dels perfils no hauran de 
diferir dels teòrics en més de 20 mm en cada punt. 

Respecte de l’allisada i anivellació dels talussos resultants de l’actuació projectada, comprendrà 
totes les operacions necessàries per a aconseguir el seu acabat geomètric, tant dels talussos 
dels terraplens i pedraplens, com dels que es derivin dels desmunts realitzats. 

S’eliminarà de la superfície qualsevol material tou, inadequat o inestable, que no es pugui 
compactar degudament o no serveixi a les fins previstes. Els buits resultants s'emplenaran amb 
materials adequats, d'acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra. En cas de produir-se un 
lliscament o procés d'inestabilitat, es retirarà i substituirà el material afectat i es repararà el dany 
produït. La superfície de contacte entre el material substituït i el romanent en el talús, es 
perfilarà de manera que posteriorment quedi impedit el desenvolupament d'inestabilitats a favor 
del pendent. 

L'acabat dels talussos serà suau, uniforme, sense irregularitats i totalment adaptat a la 
superfície del terreny i de l’explanada, sense grans contrastos, ajustant-se al Projecte i 
procurant evitar danys a la vegetació existent, per a això es faran els acords que es precisen i 
una vegada executats, es mantindran en perfecte estat fins a la recepció definitiva de les obres, 
tant pel que fa als aspectes funcionals com als estètics.  

2.2.3. MATERIALS PER A TERRAPLENS I REBLERTS 

Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran sòls o terres locals procedents de les 
excavacions realitzades o de préstecs autoritzats per la Direcció d’Obra. 

No contindran elements de grandària superior a vuit centímetres (8 cm) i la fracció retinguda pel 
tamís UNE 0,080 serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. El seu límit líquid serà 
menor de quaranta (LL < 40). La densitat màxima corresponent a l’assaig Proctor normal no 
serà inferior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1.750 kg/dm3) i el 
seu índex C.B.R. serà superior a deu (10), amb un inflament en dit assaig menor del dos per 
cent (2 %). El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’un per cent (1 %). 

Per a la coronació dels terraplens i reblerts, en els 50 cm superiors, es faran servir materials 
seleccionats (art. 330 del PG-3/75) amb un C.B.R. ≥ 20, definit segons la norma NLT-111/78. 

Els materials a utilitzar per a pedraplens i esculleres consistiran en fragments de roca nets, 
densos i durables amb procedència de pedreres proposades pel Contractista i aprovades per la 
Direcció d’Obra. Totes les roques hauran de presentar un coeficient de desgast de los  
Angeles inferior a 35 i un pes específic en condicions saturades amb superfície seca no més 
petit de 2,65 t/m3. El pes del material serà el definit en els Plànols i la seva qualitat acomplirà les 
especificacions de l’art. 331 del PG-3/75. 
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També podran emprar-se per al reblert de zones de saneig, materials petris de gra gruixut 
d'aportació, front de cantera, amb grandària màxima de l'àrid 20 cm i demés característiques 
segons l’art. 331 del PG-3/75. 

Els materials granulars per a reblerts localitzats en rases, extradós d’obres de fàbrica o 
qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu ús, seran àrids naturals o provinents de matxuqueix 
i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries estranyes. 

La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els requeriments 
establerts en l’article 421.2 del PG-3/75. El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, superior 
a quaranta mil·límetres (40 mm), tamís UNE 40 i el tant per cent en pes acumulat pel tamís 
UNE 0,080 no superarà el cinc per cent (5 %). El material no serà plàstic i el seu equivalent de 
sorra serà superior a trenta (30). El coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per 
l’assaig de Los Angeles segons la norma NLT-149/72, serà inferior a quaranta (40). 

Els talussos on es construiran els murs d’escullera hauran de presentar una superfície regular i 
estar lliures de materials tous i restes vegetals. 

S’estendrà una capa de feltre sobre la superfície preparada del talús amb cura d’evitar la 
segregació del material. Els cavalcaments seran com a mínim de trenta centímetres (30 cm). 

La pedra d’escullera es col·locarà de manera que s’obtinguin les seccions transversals 
indicades en els plànols. No s’admetran procediments d’execució que provoquin segregacions 
d’escullera ni tampoc dany al talús o a la capa de feltre. L’escullera no es deixarà caure d’una 
alçada superior a trenta centímetres (30 cm). 

El front vist de l’escullera presentarà sensiblement la inclinació del talús fixat als plànols i serà 
uniforme sense lloms o concavitats que sobresurtin de la superfície general. 

2.3. OBRES DE FORMIGÓ 

Es defineixen com a obres de formigó, en massa o armat, les cimentacions, soleres, murs i 
estructures en general, en els quals s’empra com a matèria fonamental el formigó, reforçat en 
les armades amb barres o perfils que absorbeixen, disposades convenientment, els esforços de 
tracció que el formigó per si sol no podria resistir. 

El formigó en massa tant sols s’utilitzarà per a la formació de murs de gravetat i en reblerts i 
capes de neteja i anivellació. 

2.3.1. MATERIALS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

Aigua 

Com a norma general podrà utilitzar-se, tant per a la pastada com per al curat de beurades, 
morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a 
dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdaments o pertorbacions a la presa i resistència 
d’obres semblants a les que es projecten. 

Les característiques de l’aigua a emprar es comprovaran abans de la seva utilització mitjançant 
l’execució de sèries completes d’assaigs segons s’estableix en la instrucció EHE-08. 
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Àrid fi 

Es defineix com a àrid fi per a formigons i morters la fracció d’àrid mineral de grossària inferior a 
cinc mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que passa pel tamís UNE 5. 

L’àrid fi serà sorra natural, sorra provenint de picament, una barreja d’ambdós materials o 
d’altres productes, l’ús dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. Les sorres artificials 
s’obtindran de pedres que tinguin les característiques exigides per a l’àrid gros a emprar en 
formigons. Acompliran, a més, les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 
l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent a la 
procedència dels mateixos. 

Pel que fa al present Plec, es diferencien dos tipus àrids fins, 

Tipus S: Consistents exclusivament en sorra silícia formada per partícules estables i resistents. 

Tipus T: Provenint de dipòsits naturals d’àrids obtinguts mitjançant picament o per una barreja 
d’ambdós materials. 

Es realitzaran com mínim els següents assaigs per a cada procedència; per cada cinquanta 
metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi a emprar, 

• Un (1) assaig granulomètric. 
• Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 
• Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 

Àrid gros 

Es defineix com a àrid gros per a formigons la fracció d’àrid mineral de grossària superior a cinc 
mil·límetres (5 mm) que correspon amb la fracció que resta retinguda al tamís UNE 5. 

Com a àrids s’utilitzaran els que provinguin bé de la classificació de graves existents en 
jaciments naturals o bé del picament i trituració de pedres de pedreres, sempre que el seu ús 
hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas l’àrid es composarà d’elements nets, sòlids i 
resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o d’altres matèries estranyes. 
Acompliran, a més, les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la Direcció d’Obra les pedreres o dipòsits que, per 
l’obtenció dels àrids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentació justificativa referent a la 
procedència dels mateixos. 

Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros a emprar es realitzaran com a mínim 
els següents assaigs, 

• Un (1) assaig granulomètric. 
• Un (1) assaig de determinació de matèria orgànica. 
• Un (1) assaig de fins que passa pel tamís UNE 0,080. 
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Ciment 

El ciment a emprar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en la “Instrucción para la 
Recepción de Cementos” RC-08, amb tal que sigui d’una categoria no inferior a 32,5 i satisfaci 
les condicions que en dit plec es prescriuen. A més el ciment haurà de ser capaç de 
proporcionar a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec les qualitats 
exigides en el mateix o indicades als Plànols del Projecte. 

Acomplirà així mateix les recomanacions i condicions contingudes a la instrucció EHE-08, al 
Plec PG-3/75 art. 202 i a la norma UNE 80.301. 

El ciment s’emmagatzemarà en lloc ventilat, protegit de la intempèrie i de la humitat, tant del sòl 
com de les parets. 

Es realitzaran aquells assaigs que s’estimin adients. Orientativament es recomana efectuar els 
de presa, estabilitat a l’aigua i resistència del morter normal als set (7) dies, pels mètodes 
d’assaigs indicats a la instrucció RC-08. 

Additius 

El Contractista podrà proposar l’ús de tot tipus d’additius quan ho consideri oportú per a obtenir 
les característiques exigides a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec, 
justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància afegida en les 
proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de ciment, dosificació, naturalesa 
dels àrids i de l’obra, produeixen l’efecte desitjat sense pertorbar les altres qualitats del formigó, 
morter o beurada ni representar un perill per a les armadures. 

La Direcció d’Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i, en qualsevol cas, no es 
podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització. 

Productes de curat 

Es defineixen com a productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen com a 
recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal d’impermeabilitzar la superfície del 
formigó i conservar la seva superfície, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure durant la presa i el 
període inicial d’enduriment. 

A més del que s’indica a la instrucció EHE-08, els productes filmògens o similars que s’utilitzin 
pel curat hauran d’assegurar la total conservació del formigó, formant una pel·lícula contínua 
sobre la seva cara exposada de manera que impossibiliti l’evaporació de l’aigua durant la presa 
i primer enduriment. Haurà de mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia 
d’aplicació. 

No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. Seran de color 
clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admetran sense deteriorar-se un període 
d’emmagatzematge no menys de trenta (30) dies. 

El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per la Direcció d’Obra. 
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Formigons 

Els formigons acompliran les condicions exigides a la instrucció EHE-08. 

Quan el formigó hagi d’estar sotmès a la intempèrie, la dosificació de ciment no serà inferior a 
dos-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (250 kg/m3) i quan hagi de posar-se n’obra sota 
aigua la dosificació no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 kg/m3). En 
qualsevol cas es tindran en comte les prescripcions establertes en la instrucció EHE-08 
relatives a la composició dels formigons en funció de les condicions d’exposició ambiental. 

Sempre que, en una mateixa obra, se subministrem ciments de diferent tipus, caldrà tenir 
present tot allò que s’indica a les instruccions, normes i disposicions vigents sobre la 
incompatibilitat de formigons prefabricats amb diferents tipus de conglomerats. 

Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres als Plànols i al present Plec de 
Condicions i acompliran les prescripcions que per a ells es fixen als mateixos. 

Per al seu emprament als diferents elements de les estructures previstes i d’acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 83.304, 
s’estableixen els següents tipus de formigons, 

• Formigó HM-20. Per a la seva utilització en reblerts o capes de neteja, protecció i 
anivellament. La resistència característica arribarà com a mínim a dos-cents quiloponds 
per centímetre quadrat (200 kp/cm2). 

• Formigó HA-25/B/20/IIa. Per a la seva utilització en fonamentacions i estructures. La 
resistència característica arribarà com a mínim a dos-cents cinquanta quiloponds per 
centímetre quadrat (250 kp/cm2). 

A més de les instruccions EHE-08 i RC-08 es tindrà present el següent, 

Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de l’article 610.5 del PG-3/75. Per a cada 
tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada n’obra tingui 
intenció de fer servir el Contractista. 

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’obtingui un formigó compacte i homogeni. 

Un cop fixada la dosificació d’un determinat formigó, el Contractista haurà de mantenir les 
condicions necessàries d’uniformitat dels materials i del procés d’execució, per tal que es 
mantinguin les característiques exigides o avisar quan les condicions canviïn, per a establir 
noves fórmules de treball. 

Pel que fa a les dosificacions ordenades, no s’admetran d’altres toleràncies que les següents, el 
dos per cent (2 %) per a cadascuna de les granulometries de l’àrid, l’un per cent (1 %) per al 
ciment i l’un per cent (1 %) per a l’aigua. 

Quan les dosificacions dels àrids hagin de fer-se obligatòriament per pes, es revisaran i 
comprovaran amb la freqüència necessària els aparells de mesura i mai a intervals superiors a 
quinze (15) dies. 

Els additius, plastificants, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s’emprin hauran 
de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 
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El Contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas que s’excedeixi la tolerància a l’assentament del 
con d’Abrams per defecte. La Direcció d’Obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 
defecte d’assentament o bé podrà autoritzar al Contractista a emprar el superfluidificant sense 
dret a percebre cap abonament. 

Pels formigons preparats el Contractista haurà d’aportar amb antelació suficient a la Direcció 
d’Obra i sotmetre a la seva aprovació, la següent documentació, 

 Planta de formigonat 
 Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
 Segell o Marca de Qualitat reconeguda a la CEE segons la instrucció EHE-08. 
 Composició de la planta, aplecs de granulats (nombre i capacitat de cadascun); 

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 i control); magatzems o sitges de ciment 
(nombre i capacitat, origen i forma de transport, marca, tipus i qualitat). 

 Composició del laboratori i assaigs habituals de control dels àrids, ciment, 
additius, aigua i formigó. 

 Identificació dels granulats. 
 Procedència i assaigs de control. 

 Identificació del ciment. 
 Procedència i assaigs de recepció. 

 Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó. 
 Pesos de cada fracció de granulat, ciment, aigua i additius per metre cúbic, 

granulometries, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada, que necessàriament haurà de disposar de Segell o Marca de Qualitat, 
haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d’Obra a les seves instal·lacions per la revisió 
de totes les operacions de fabricació i control. 

Els assaigs estadístics de control dels formigons es realitzaran en principi i d’acord amb allò 
prescrit a la instrucció EHE-08, a nivell normal. Per als pilars i estructures, el control serà  
al 100 %. 

Per als formigons de característiques superiors a HA-30, s’exigiran els assaigs previs establerts 
a la instrucció EHE-08. 

Morters especials i resines 

En l’obra s’ha previst la utilització de morters i resines sintètiques epoxídiques o de poliuretà 
com a pont d’unió entre formigons diferents i pel tractament, injecció o segellat puntual de juntes 
o fissures estructurals. 

Els materials epoxi compliran amb les especificacions establertes als articles 615 “Resinas 
Epoxi” i 616 “Morteros y Hormigones Epoxi” del PG-3/75. 

Les resines de protecció presentaran un gran poder d’impregnació sobre l’acer i d'adherència 
sobre el formigó (mínima 2 MPa), amb una elevada resistència (mínima 30 MPa a 7 dies) i  
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estaran especialment concebudes com pont d'unió d’elements estructurals o com pel·lícula 
protectora d’armadures  

Les superfícies d’aplicació es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura o 
qualsevol altra substància que impedeixi l'adherència posterior del morter o del formigó i amb 
les armadures exemptes de restes d'oli, greixos o ciment i totalment lliures d'òxids. 

Les resines epoxi d’injecció seran de molt baixa viscositat (màxim 100 mPas a 25 ºC), elevada 
resistència (mínim 50 MPa a 7 dies) i adherència sobre el formigó (mínima 2,5 MPa), amb gran 
poder de penetració, per a la injecció a baixa pressió de microfissures i superfícies de contacte. 

Els injectors es col·locaran al portell, secants a la fissura i uniformement distribuïts en les 
superfícies de contacte, cada 20 cm i s'obturaran, així com se segellaran els llavis de la fissura i 
els laterals de les superfícies per a evitar la pèrdua de resina durant el procés d'injecció. Les 
fissures i superfícies verticals s’injectaran de baix a dalt; tan prompte com la resina surti pel 
següent injector o la pressió s'incrementi per sobre de l’establerta, es tancarà el injector inferior i 
es continuarà injectant pel superior i així successivament. Després de 24 hores es podran retirar 
els injectors i continuar amb els treballs de reparació. 

Els morters tixotròpics monocomponents de reparació estructural a base de ciment, àrids de 
granulometria ajustable, resines sintètiques, fum de sílice i reforç amb fibres de poliamida, per a 
espessors d’aplicació de 5 mm fins 80 mm, tindran gran poder d'adherència sobre el formigó 
(mínima 1,5 MPa) i resistència (30 MPa a 7 dies), seran de consistència plàstica per a la seva 
aplicació a mà amb paleta o llana fins restituir la massa de formigó perduda, igualant la 
superfície i el voltant amb una tolerància màxima de 3 mm. 

Les superfícies d’aplicació es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura, o 
qualsevol altra substància que impedeixi l'adherència del morter. 

Com productes de segellat s’utilitzaran morters tixotròpics de reparació estructural amb gran 
poder d'adherència sobre el formigó (mínima 2,5 MPa) i resistència (mínima 30 MPa a 7 dies), 
de consistència plàstica i especialment concebuts com materials de segellat de juntes i fissures. 

Per a l'ancoratge de barres de reforç s'empraran morters de base epoxídica amb gran poder de 
penetració i adherència (mínima sobre el formigó 2 MPa i 1,5 MPa sobre l’acer) i d’elevada 
resistència (mínima 50 MPa a 7 dies), previstos per a la fixació i l’ancoratge de perns i 
armadures. 

Per últim les resines de poliuretà seran productes monocomponents que al contacte amb l’aigua 
polimeritzen augmentant el seu volum de 6 a 10 vegades. En funció del tractament a realitzar 
s’empraran resines tipus Vandex, Hydraseal o similar de baixa viscositat (120 centipoise) i 
elevada adherència (18 kp/cm2) o de viscositat mitjà (1.000 centipoise) i alta elongació (220 %). 

El tipus i dosificació de la resina a aplicar en cada cas, depenent del treball previst i de les 
condicions del suport, es decidirà sota el criteri de la Direcció d’Obra. 

2.3.2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 

 L’estudi i obtenció de la formula per cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per la seva fabricació i col·locació. 
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 La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 
 L’execució i el tractament de les juntes. 
 La formació de pendents, l’acabat i la seva textura superficial. 
 La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o medi auxiliar que sigui precís per la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

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. 

En aquest pla es farà constar, 

 Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, indicant el seu volum de formigó. 
 Replanteig dels límits i dels matavius a col·locar. 
 Forma de tractament de les juntes de formigonat. 
 Disposició de reserves per al pas de trepants o instal·lacions. 

Per a cada unitat s’indicarà, 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta o abocament 
directe). 

 Característiques dels mitjans previstos i dels elements de seguretat. 
 Vibradors (característiques i nombre, indicant els de recanvi per possible avaria). 
 Seqüència del reblert dels motlles. 
 Mitjans per evitar defectes de formigonat. 
 Control de qualitat a establir i número de series. 
 Sistema de curat del formigó. 

Pel transport i posada en obra del formigó s’utilitzaran procediments adequats de tal forma que 
s’asseguri en tot moment que les masses arriben al lloc de col·locació sense experimentar 
variació sensible de les seves característiques ni pèrdua d’homogeneïtat. 

El formigó no s’estendrà fins que no s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar tingui la densitat deguda i les rasants indicades als Plànols, amb les toleràncies 
màximes següents, mesurades amb regle de tres metres, 

 paraments vistos ± 2 mm 
 paraments ocults ± 3 mm 

En els formigons armats, el formigonat no s’iniciarà fins que no s’obtingui la l’autorització formal 
de la Direcció d’Obra dels encofrats i de les armadures col·locades, per la qual cosa el 
Contractista haurà sol·licitat prèviament i amb l’antelació suficient, no menor en ningú cas a  
24 hores, la seva revisió amb la formulació del corresponent part incloent els punts indicats 
anteriorment per a la unitat que es planteja formigonar. 

Des del moment que s’acabi de pastar el formigó fins a la seva posada a l’obra i compactació, 
no haurà de transcórrer més d’una hora i mitja (1 ½). El transport des de la formigonera es 
realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes aprovats que impedeixin tota 
segregació, exsudació, evaporació d’aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap cas 
es tolerarà la col·locació a l’obra de formigons que presentin un inici de presa o qualsevol  
altra alteració. 
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El formigó es dipositarà per petites quantitats que vagin cobrint les superfícies que s’omplen, 
sense que es produeixin acumulacions de massa ni disgregacions. S’abocarà des de petites 
alçades, inferiors a un metre i cinquanta centímetres (1,5 m) o amb canalitzacions o  
conductes adients. 

Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats. El vibrador serà introduït 
sempre verticalment en la massa fresca i es retirarà evitant que es mogui horitzontalment. 

La situació de les juntes de construcció serà autoritzada prèviament per la Direcció d’Obra. 

Sempre que s’interrompi el formigonat, qualsevol que sigui el temps de interrupció i abans de 
recomençar el treball, s’adoptaran les disposicions necessàries per aconseguir una perfecta 
unió entre el formigó fresc i el que està endurit. 

Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies formigonades exteriors 
contínuament humides mitjançant el reg i la inundació o cobrint-les amb sorra o xarpelleres. 

Tot el procés d’execució i control de les obres de formigó es realitzarà complint amb les 
prescripcions definides a la instrucció EHE-08. 

Les operacions que calguin efectuar per a netejar, enlluir o reparar les superfícies de formigó a 
les quals s’acusin irregularitats dels encofrats o presentin aspectes defectuosos, seran 
executades pel Contractista i al seu càrrec. 

Les superfícies o lloses que han de ser posteriorment pintades i transitables estaran acabades 
amb regle i remolinat mecànic (helicòpter). L’acabat serà molt regular (corresponent a un mínim 
de 5 passades d’helicòpter als forjats i soleres i 3 passades en les zones de rampes i lloses de 
coberta), sense nius ni ressalts i amb poca rugositat (no presentaran diferències de més de  
2 mm respecte a un regle de 3 m recolzat sobre la superfície en qualsevol direcció). Els 
encofrats de les lloses serà per deixar el formigó vist. 

Les superfícies no transitables que han de ser posteriorment impermeabilitzades estaran 
acabades en les mateixes condicions anteriors, però s’admetrà una rugositat fins a 3 mm de 
diferència respecte al regle de 3 m. 

Als elements prefabricats de formigó pretesat el Contractista presentarà prèviament a 
l’aprovació de la Direcció d’Obra un projecte detallat de les peces que es proposi utilitzar, en el 
que s’especificaran les característiques del formigó (tipus de ciment, àrid, fórmula de treball, 
curat, resistència característica, etc.) i de les armadures actives i passives, així com els càlculs 
resistents i els moments flectors màxims. 

No es podran aplegar en obra ni emprar peces si el seu projecte no ha estat acceptat. Els 
representants anomenats per la Direcció d’Obra tindran accés i podran comprovar tots els 
processos de fabricació dels esmentats elements prenent les mostres que estimin oportunes. 

Les operacions de maniobra i transport de les peces prefabricades es realitzaran amb la 
màxima cura, mantenint els distintes elements en posició vertical. En cap cas es produiran 
impactes ni sol·licitacions de torsió. En general les bigues es transportaran i emmagatzemaran 
de forma que els punts de suport i direcció dels esforços siguin els mateixos que tindran en la 
seva posició normal en obra. 
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De la mateixa forma, en les estructures postesades el Contractista entregarà, abans de l’inici de 
l’obra, el projecte i la documentació completa del tipus de cables que proposa utilitzar i del 
compliment de les prescripcions definides a la instrucció EHE-08, en especial en lo relatiu a 
l’obertura màxima de fissura. 

La resistència al foc de tots els elements estructurals armats serà com a mínim de 120 minuts. 
El recobriment de les armadures s’adaptarà a aquesta especificació. 

2.3.3. ARMADURES 

Es defineixen com a armadures a emprar en el formigó armat el conjunt de barres d’acer que es 
col·loquen a l’interior de la massa del formigó per tal d’ajudar a aquest a resistir els esforços als 
quals estarà sotmès. 

Com a norma general el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per la seva aprovació i 
amb suficient antelació a la seva posada en obra, la proposta d’especejament de les armadures 
de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i mesures exactes de totes les armadures definides 
als Plànols, indicant clarament el lloc on es produiran els empiulaments i el número i la longitud 
d’aquests. Així mateix detallarà les armadures auxiliars necessàries per garantir la correcta 
posició de les armadures principals durant el formigonat, siguin o no reflectides en els Plànols. 

Les armadures inferiors se sustentaran mitjançant separadors de plàstic o de morter de ciment 
de dimensions mínimes en planta 5 x 5 cm i gruix corresponent al recobriment previst. El 
número serà de vuit (8) per metre quadrat i la resistència del morter superior a 250 kp/cm2. 

En les armadures laterals els separadors seran de plàstic i el seu número no inferior a  
quatre (4) per metre quadrat. 

Per als armats en rasa, pantalles i murs enterrats, es disposaran separadors a raó d’un (1) cada 
dos metres quadrats de superfície. 

La col·locació de l’armadura activa en el formigó pretesat o postesat, l’enfilat en el seu cas i 
l’operació de tesat, s’ajustarà a allò especificat a la instrucció EHE-08. 

A més es compliran els següents requisits, 

 El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació i amb suficient 
antelació, el sistema de pretesat/postesat proposat. 

 Si l’armadura activa s’enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada, es 
tornarà a comprovar la geometria d’aquesta i la seva estanquitat. 

 L’operació de tesat no s’iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 
formigó i amb la preceptiva autorització de la Direcció d’Obra. 

 Abans de començar les operacions de tesat es comprovarà el calibratge dels gats. 
 No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quan no existeixi 

autorització expressa per part de la Direcció d’Obra. 
 Es prestarà especial atenció per garantir la immobilitat de les beines durant el 

formigonat. A tal efecte cada mig (0,5) metre, almenys, es disposaran els elements 
necessaris per assegurar la fixació de les beines. 
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Armadures d’acer corrugat 

S’empraran acers B-500 S amb una càrrega unitària de trencament no menor de cinc- 
cents cinquanta megapascals (550 MPa) i un límit elàstic major de cinc-cents  
megapascals (500 MPa). 

Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència  
i doblegat i les toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits a la  
instrucció EHE-08. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat emès 
per un laboratori oficial que garanteixi la qualitat de l’acer a utilitzar. 

Les formes, dimensions i tipus d’armadura seran les indicades en els Plànols o al seu defecte 
les que determini la Direcció d’Obra. 

Quan així s'indiqui en el propi enunciat de la partida o en els plànols de definició, les barres se 
subministraran en acer galvanitzat o inoxidable, amb la qualitat i el límit elàstic i càrrega unitària 
de trencament establerta. 

Armadures roscades 

Les armadures roscades són barres d’acer corrugat roscat i galvanitzat, que permeten el seu 
empiulament mitjançant maniguets. 

Les barres podran ser d’acer B-500 S o del tipus Titan amb límit elàstic comprès entre cinc-
cents deu i cinc-cents noranta megapascals (510 MPa i 590 MPa) i de diferents diàmetres. Els 
accessoris principals dels sistemes d’unió, femelles i maniguets, compliran el que prescriu la 
instrucció EHE-08 respecte a la resistència i deformabilitat exigida a les zones d’empiulament. 

Els acers utilitzats com elements d'unió seran també barres roscades, espàrrecs, perns o 
cargols, en general de qualitat 8.8 segons la instrucció d’acer estructural EAE, amb un límit 
elàstic no menor de sis-cents quaranta megapascals (640 MPa) i una resistència a tracció major 
de vuit-cents megapascals (800 MPa). 

La unió extrema amb l’estructura es realitzarà amb doble femella i volandera de la mateixa 
qualitat en ambdós extrems. Aquestes femelles asseguraran que no hagi cap lliscament i per 
tant, aniran collades mitjançant clau dinamomètrica. El parell d’apretada s’ajustarà a les 
prescripcions del subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que estableix 
l’article 76.7.1 de l'EAE. 

Armadures tubulars 

S’empraran acers del tipus SP-75 amb càrrega unitària de trencament no menor de set- 
cents vint megapascals (720 MPa) i un límit elàstic major de quatre-cents vuitanta  
megapascals (480 Mpa). 

També es podran utilitzar acers tipus TM-80, amb un límit elàstic major de cinc-cents seixanta 
megapascals (560 MPa) i acers tipus S 355-JR. 

Les característiques mecàniques garantides pel fabricant, les condicions d’adherència i les 
toleràncies de l’acer hauran de complir amb els requisits exigits a la instrucció EAE. 
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La Direcció d’Obra podrà ordenar, si el considera convenient, la presentació d’un certificat emès 
per un Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat de l’acer proposat. 

Les formes, dimensions i tipus dels tubs seran les indicades en els Plànols o al seu defecte, les 
que determini la Direcció d’Obra. 

Els tubs se subministraran en trams rectes i cada lot estarà identificat mitjançant una targeta o 
un procediment anàleg, en la qual figurarà la marca del fabricant, el tipus i el grau de l’acer, el 
diàmetre nominal del tub i un número que permeti identificar la colada. 

Els empiulaments necessaris per aconseguir una armadura de major longitud es faran 
mitjançant maniguets roscats. En qualsevol cas els empiulaments hauran d’ésser capaços de 
transmetre una càrrega al menys igual a la màxima que la corresponent als tubs estructurals 
que uneixen, tant sota sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d’acomplir 
amb les següents condicions, 

 La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als 
demés elements constitutius de l’estructura, no serà inferior a la suma de les 
resistències nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a 
ancorar. S’admet una tolerància del menys tres per cent (-3 %) com a màxim. 

 Seran capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 
milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65 %) 
i el setanta per cent (70 %) de la tensió de trencament a tracció de l’acer de l’armadura. 

 Tots els elements que constitueixen els empiulaments hauran de sotmetre’s a un 
control efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d’un mateix tipus, 
sistema i mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a més seran capaços 
d’absorbir, sense detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals 
establertes per a les seccions de les armadures. 

 Es justificaran i garantiran les característiques dels empiulaments, precisant les 
condicions en què hauran de ser emprats. 

El subministrament i emmagatzematge dels empiulaments es realitzarà adoptant precaucions 
anàlogues a les exigides pels tubs. 

Armadures actives 

L’armadura activa estarà formada per cordons de sis (6) filferros d’igual diàmetre, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d’un filferro central. 

El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d’un mateix 
filferro mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, estarà comprès entre dotze (12) i setze (16) 
vegades el diàmetre nominal del cordó. 

Les característiques mecàniques exigides pels acers tipus Y 1860 S7, són les següents, 

 Càrrega unitària màxima 1.860 N/mm² 
 Límit elàstic mínim  1.637 N/mm² 
 Mòdul d’elasticitat  190 kN/mm² 
 Allargament càrrega màxima 3,5 % 

La relaxació al cap de mil hores, al 70 % de la càrrega unitària màxima, serà inferior al 2 %.Els 
assaigs es faran segons el que prescriuen les normes UNE 7.326 i UNE 7.288. 
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Les característiques i toleràncies geomètriques i ponderals s’ajustaran, per a cada mena de 
cordó, a les que s’indiquen a la norma UNE 36.098. La presa de mostres i assaigs de recepció 
es realitzaran segons aquesta norma. 

Armadures de pretesat 

Les característiques mecàniques de les barres de pretesat compliran les limitacions següents, 

 La càrrega unitària màxima no ha de ser inferior a cent quiloponds per mil·límetre 
quadrat (100 kp/mm²). 

 El límit elàstic convencional ha d’estar comprès entre el setanta-cinc (75 %) i el noranta 
per cent (90 %) de la càrrega unitària màxima. 

 L’allargament a càrrega màxima, mesurat sobre una base de longitud igual o superior a 
dos-cents mil·límetres (200 mm), no ha de ser inferior al trenta-cinc per mil (3,5 %). 

Les barres se subministraran en trams rectes i cada lot estarà identificat mitjançant una targeta 
o un procediment anàleg, en la qual figurarà la marca del fabricant, el tipus i el grau de l’acer, el 
diàmetre nominal de la barra i un número que permeti identificar la colada. 

Ancoratges 

Els ancoratges són els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures actives. Poden 
ser actius o passius, segons s’efectuï des d’ells el tesat o estiguin situats a un extrem del tendó 
pel qual no es tesa. Aquests elements són propis de cada sistema de pretesat-postesat. 

Els ancoratges de les armadures actives hauran d’ésser capaços de transmetre al formigó una 
càrrega al menys igual a la màxima que la corresponent al tendó o conjunt de tendons, tant sota 
sol·licitacions estàtiques com dinàmiques. Per a això hauran d’acomplir les següents 
condicions, 

 La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per la resta 
d’elements constitutius de l’estructura, no serà inferior a la suma de les resistències 
nominals de trencament de les armadures aïllades que en ells es vagin a ancorar. 
S’admet una tolerància com a màxim del menys quatre per cent es a dir, un coeficient 
d’eficàcia del 96 %. 

 Seran capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos 
milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès entre el seixanta cinc (65 %) 
i el setanta per cent (70 %) de la tensió de trencament a tracció de l’acer de l’armadura 
de pretesat-postesat. 

 Tots els elements que constitueixen l’ancoratge hauran de sotmetre’s a un control 
efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i 
mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a més, han de ser capaços 
d’absorbir, sense detriment per a la seva efectivitat, les toleràncies dimensionals 
establertes per a les seccions de les armadures. 

 Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les condicions 
en que han de ser emprats. 

 S’hauran d’aportar a més a més les dades sobre l’esmunyiment que puguin 
experimentar les armadures als ancoratges durant l’ajustament de falques i la magnitud 
del moviment conjunt de l’armadura i de la falca, que es produeix per penetració. 
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Ambdós valors s’hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s’ha de donar als 
tendons, per a poder compensar les pèrdues corresponents. 

 Cada tipus d’ancoratge requerirà, en general, un equip de tesat especial, havent 
d'utilitzar-se sempre l’adequat, amb l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra. 

Empiulaments 

S’entén per empiulaments els dispositius característics de cada sistema de pretesat-postesat 
constituïts per una o més peces, que s’utilitzen per a unir els extrems de dues armadures 
actives a fi i efecte d’aconseguir un tendó o barra de major longitud. 

Els empiulaments es classifiquen en dos grups, 

 Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s’uneix a l’extrem 
d’una armadura activa. 

 Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les. 

En el primer cas l’empiulament haurà d’acomplir tot allò prescrit per als ancoratges actius i en el 
segon haurà de quedar garantit el moviment lliure d’empiulament dins d’un eixamplament 
convenient de la beina, al posar en càrrega les armadures.  

En qualsevol cas els empiulaments hauran d’ésser capaços de resistir una càrrega 
d’esgotament al menys igual a la de les armadures actives que uneixen. 

Beines 

Les beines són els tubs metàl·lics, de polietilè d’alta densitat o de polipropilè destinats a quedar 
embeguts en la massa del formigó a fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de 
les armadures actives. 

Els metàl·lics estaran formats per un floreig d’acer dolç de dues dècimes de mil·límetre  
(0,2 mm) de gruix com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb 
corrugacions a la seva superfície exterior que afavoreixin l’adherència al formigó i augmentin la 
seva rigidesa transversal; excepcionalment la Direcció d’Obra podrà autoritzar la utilització de 
beines metàl·liques llises. Les de plàstic reforçat, tindran un gruix de paret suficient per a 
garantir la rigidesa necessària (espessor mínim 2 mm i 3 mm si s'utilitza com conducte 
d'injecció a pressió). 

Les beines hauran de presentar una resistència mínima a l’aixafament, de manera que no es 
deformin o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l’acció de cops accidentals. De la mateixa 
manera seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de 
perforació. 

En el cas de que s’hagin d’enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat, 
s’empraran beines de calibre immediatament superior a l'especificat per a la potència donada 
del tendó, sempre i quan ho aprovi la Direcció d’Obra. 

El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant precaucions 
anàlogues a les exigides per a les armadures. 

Altres accessoris 

Els separadors emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes d’empiulament 
de les beines als ancoratges, els broquets d’injecció i altres accessoris utilitzats per al formigó 
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pretesat-postesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser aprovats per la  
Direcció d’Obra. 

2.3.4. ENCOFRATS, ESTINTOLAMENTS I CINDRIS 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents conceptes, 

 El càlcul dels encofrats i dels estintolaments necessaris. 
 Els materials constituents, fins i tot els relatius a mitjacanyes i matavius. 
 El muntatge i la preparació de les superfícies de recolzament. 
 Els productes de desencofrat. 
 El desencofrat i el descindrat. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Els motlles o encofrats a emprar seran de fusta, metàl·lics o d’altre material que reuneixi 
anàlogues condicions d’eficàcia per a aconseguir l’acabat previst, segons la Direcció d’Obra. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els estintolaments, els cindris i 
demés elements de sustentació, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessària per tal 
que, amb la marxa del formigonat prevista i especialment sota els efectes dinàmics derivats del 
vibratge, no s’originin en el formigó esforços anormals, ni en els encofrats puguin produir-se 
moviments. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paraments de les peces de formigó no presentin defectes, bombaments, 
ressalts o rebaves de més de dos (2) mm. 

Els encofrats de fusta s’humectaran abans del formigonat per a evitar l’absorció de l’aigua 
continguda en el formigó i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per 
a facilitar aquesta feina. 

Els tipus d’encofrat previstos al Projecte són, 

 Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos. 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 el vibratge. 

 Encofrat per alçats de murs i per a paraments vistos. Seran taules de fusta raspallada i 
encadenades, carejades, amb un gruix de 24 mm i un màxim de tres usos. Les 
toleràncies màximes d’acabat mesurades als paraments un cop desencofrats, amb 
regle de 3 m, seran de 3 mm. 

 Encofrat per a pilars, lloses i forjats formigonats "in situ". Seran taules de fusta 
raspallades i encadenades, amb una amplada màxima de 10 cm. També es podran 
utilitzar taulers fenòlics encadellats. En ambdós casos l’encofrat serà vist amb un 
màxim de tres usos. Les toleràncies màximes d’acabat mesurades als paraments un 
cop desencofrats, amb regle de 3 m, seran de 2 mm. 

La Direcció d’Obra podrà aprovar l’ús d’altres tipus d’encofrat de fusta en paraments vistos, 
però sempre amb la presentació prèvia per part el Contractista d’un pla perfectament detallat i 
justificat i el compromís de reutilització màxima del mateix encofrat de tres cops. 
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Abans d’iniciar l’encofrat dels sostres o forjats definits, es construirà el paviment del nivell 
inferior, a fi que els puntals recolzin sempre sobre formigó i no amb taulons disposats sobre 
terra o grava. 

Per a facilitar el desencofrat la Direcció d’Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d’un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

Es denominen estintolaments i cindris d’encofrat a les carcasses provisionals que sostenen un 
element estructural mentre s’està construint i fins que assoleix la resistència suficient. 

Aquests treballs comprenen la construcció, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions i 
estructures que de forma auxiliar serveixen per a la formació de bigues, lloses, forjats, murs, 
voltes i demés seccions en voladís. La disposició dels diferents elements previstos serà 
proposada i justificada pel Contractista perquè la pugui aprovar la Direcció d’Obra. 

Un cop acceptat el projecte del cindri, es procedirà al seu muntatge per personal especialitzat. 
Tot seguit s’efectuaran les comprovacions d’anivellament per constatar que els punts de 
recolzament de l’encofrat de la cara inferior de l’estructura s’ajusten en cota als càlculs amb les 
toleràncies prefixades. la Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, una prova 
sota càrrega del cindri fins a un 25 % superior al pes que haurà de suportar. 

Durant el formigonat es controlaran els descensos dels recolzaments. 

El descindrat s’efectuarà segons un pla preestablert i previ reconeixement de la Direcció d’Obra, 
complint-se en tots els casos els procediments indicats en el PG-3/75. 

Aquesta operació 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 previstos. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element desencofrat que pugui impedir 
el lliure joc de les juntes de retracció i de dilatació, així com de les articulacions, eliminant els 
components provisionals col·locats com planxes de poliestirè o altres tipus de separadors, 
repicant les rebaves de formigó i netejant les superfícies finals amb aigua i aire a pressió. 

L’encofrat vist que s’utilitzarà serà de fusta, de primer us, encadellada, raspallada i tractada 
superficialment o, preferentment, de tipus fenòlic o semblant, evitant en qualsevol cas juntes 
intermèdies, per a donar un acabat superficial definitiu al formigó. 

Els encofrats hauran d’ésser aprovats per la Direcció d’Obra, especialment l’encofrat 
d’estructures vistes, en que serà imprescindible la seva visita abans de procedir a la continuació 
dels treballs. 

En totes les arestes que es produeixen en l’estructura vista del formigó, en encofrar, es 
col·locarà una mitjacanya o un matavius. De la mateixa forma es disposaran reserves per al pas 
de trepants, canonades i tubs d’instal·lacions; en aquest sentit s’hauran replantejat prèviament 
d’acord amb els plànols corresponents a preparar pel Contractista amb anterioritat. 

Fusta per a mitjans auxiliars 

La fusta a emprar per a l’apuntalament de rases, estintolaments, cindris, bastides i d’altres 
mitjans auxiliars, haurà d’acomplir les següents condicions, 

 Procedir de troncs sans, estintolats en saó. 
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 Haver estat dessecada a l’aire, protegida del sòl i de la pluja, durant un període superior 
als dos (2) anys. 

 Estar exempta d’esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui 
la seva solidesa. En concret contindrà el menor nombre de nusos, els quals, en tot cas, 
tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensió més petita. 

 No presentar cap signe de putrefacció, corcó o atac de fongs. 
 Tenir les seves fibres rectes i no tortes, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 
 Presentar anells d’aproximada regularitat. 
 Donar so clar de percussió. 

La forma i dimensions de la fusta per a mitjans auxiliars serà proposada i justificada pel 
Contractista per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra. En tot cas seran les adients per tal 
de garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d’accidents. 

La fusta per a obres definitives haurà de ser de la millor qualitat, de fibres rectes, sense albeca 
ni nusos saltadissos. No haurà de tenir esquerdes, ni defectes, essent la seva procedència 
d’arbres completament sans al moment del seu tall. 

Quan es col·loqui a l’obra estarà completament seca, sense presentar cap inici de podriment, ni 
tindrà d’altres defectes que puguin debilitar la seva resistència o durada. 

Puntals metàl·lics 

Seran puntals metàl·lics amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. Mantindran 
les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 

La base i el cap dels puntals disposaran de platina plana i amb forats per a poder-los clavar  
si cal. 

Abans de l’inici de l’apuntalament, el Contractista presentarà un projecte específic, així com la 
documentació completa del tipus de puntals que proposa emprat, amb indicació de la seva 
càrrega màxima de treball, disposició plantejada, arriostraments necessaris i resta d’elements 
que es precisen per tal que la Direcció d’Obra pugui validar la seva utilització. 

Els puntals s’emmagatzemaran en llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

Plafons metàl·lics 

La superfície ha de ser llisa i han de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 
que calguin. No ha de presentar altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. Es 
rebutjaran els elements que no garanteixin un acabat vist del formigó. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor o posició. 
La connexió entre peces serà suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta per les juntes. La tolerància màxima admissible es fixa en ±2 mm. 

S’emmagatzemaran en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s’alterin les seves condicions. 

El conjunt de peces metàl·liques necessari per a formar els contraforts que suportin l’encofrat 
dels murs de formigó es composarà dels elements següents, 

 Pal o pals acoblaves, de l’alçària a encofrar. 
 Tornapuntes, mínim un per pal. 
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 Peces d’esquadra o tirants, per a unir la base dels pals amb els tornapuntes. 
 Acobladors o peces d’unió dels pals. 
 Piquets, una per a la base del pal i una altra per a cada tornapuntes. 

Els pals tindran les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a utilitzacions 
anteriors. Es rebutjaran les peces que no assegurin l’acabat vist del formigó. 

Als dos costats oposats portaran unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els taulers de 
l’encofrat. A la cara exterior es disposaran els mecanismes de subjecció dels tornapuntes. A 
l’extrem inferior existirà una base per a la seva fixació al terra. L’extrem superior permetrà 
acoblar més pals per tal d’incrementar l’alçària. 

Els tornapuntes seran extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva 
llargària; seran rectes, inclòs estesos al màxim. El moviment d’extensió serà suau. Les parts 
que ho precisin s’engreixaran. Als seus extrems tindran mecanismes per a fixar-los al pal i als 
piquets. 

El subministrament de tots els materials components anirà acompanyat de la documentació 
tècnica per al seu muntatge, amb indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims 
que poden resistir. S’emmagatzemaran en llocs protegits contra els efectes de la intempèrie i 
sense contacte amb el terra. 

Desencofrat 

El producte de desencofrat serà un vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis 
solubles en aigua o greix diluït. 

No s’utilitzarà com a desencofrat el gasoil, els greixos comuns i altres productes anàlegs. El seu 
emprament ha d’evitar l’adherència entre el formigó i l’encofrat, sense alterar les propietats i 
l’aspecte posterior del formigó ni impedir l’aplicació de revestiments. 

El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per la Direcció d’Obra. 

Es subministrarà en recipients tancats hermèticament i s’emmagatzemarà en llocs protegits dels 
agents atmosfèrics, durant un temps màxim d’un any. 

2.3.5. OBRES DE REPARACIÓ I REFORÇ 

Els treballs de reparació que es precisi realitzar, així com en els reforços estructurals a plantejar, 
tant per desperfectes en obres de nova execució com per patologies detectades en 
construccions ja existents, comprendran totes les intervencions necessàries en lloses, forjats, 
jàsseres i pilars per a retornar l’edificació a les seves condicions físiques i de capacitat 
estructural inicials, per fases i mantenint-la en servei, protegint i/o desplaçant i tornant a 
ressituar les instal·lacions existents, amb maquinària especialment concebuda per a treballs en 
espais reduïts sota forjat amb gàlibs i pesos limitats i respectant els horaris permesos per les 
activitats que puguin suposar molèsties per emissions sonores o per generació de pols. 

Tots els materials compliran amb les especificacions definides en el present Plec, especialment 
els productes a emprar com morters de protecció, reparació, reforç o segellat, així com les 
resines d’injecció i d’ancoratge. 

Les superfícies d’aplicació es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura, o 
qualsevol altra substància que impedeixi l'adherència del morter o de la resina, per a això seran 
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prèviament decapades amb raspallat manual i neteja enèrgica amb detergent desengreixant i 
desencrostant tipus Fakolith FK-111 o similar, amb aigua a pressió controlada projectada amb 
màquina d'hidroneteja específica per l'ús. 

Les zones de formigó malmeses o que presentin manca d'adherència i/o laminació o 
despreniment, seran repicades i sanejades manualment fins a descobrir completament el 
formigó sa i les armadures, amb preparació de la superfície final per al seu posterior tractament. 
Els mètodes de repicat i neteja seran proposats pel Contractista, per a la seva autorització per 
la Direcció d’Obra. 

La neteja de les armadures en les zones a reforçar s’efectuarà amb raspallat manual enèrgic 
eliminant els residus de corrosió de tal manera que l’acer quedi sense restes d'oli, greixos ni 
beurada de ciment, totalment lliure d'òxids fins grau Sa 2 segons norma ISO 8501-1:2007. 

Les perforacions per a la col·locació d’armadures passives o barres roscades a precarregar 
tindran com a mínim un diàmetre 6 mm superior al de les barres a disposar, és a dir M16 per a 
les de Ø 10 mm, M18 per a les de 12 mm, M22 per a les de 16 mm i M27 per a les de 20 mm. 

El formigó retirat serà substituït amb morters específics de reparació estructural, de consistència 
plàstica per a la seva aplicació a mà amb paleta o llana fins restituir la massa de formigó 
perduda, igualant les superfícies i el voltant amb una tolerància màxima de 3 mm. 

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessàries per assolir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les instal·lacions pròximes i a la pròpia 
obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni la Direcció d’Obra. 

2.4. OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 

2.4.1. IMPERMEABILITZACIÓ D’ESTRUCTURES 

Es defineixen com a obres d’impermeabilització al conjunt de tots aquells treballs dels quals la 
finalitat és evitar que les filtracions d’aigua des de l’exterior puguin assolir l’interior d’una 
construcció. 

Amb la impermeabilització el que es pretén és impedir l’entrada d’aigua mitjançant el tractament 
dels paraments i estructures de formigó amb membranes específiques o injeccions i segellats 
localitzats de fissures i zones de junta. 

La unitat d’obra compren els treballs i materials necessaris per a la impermeabilització de les 
superfícies definides mitjançant tractaments específics e inclou les següents operacions, 

 Preparació del suport, eliminant tots els elements mal adherits i allisant mecànicament 
la superfície de formigó amb rebaix de la seva superfície mitjançant polit fi amb disc de 
diamant de forma mecànica o manual (en els paraments verticals i trobades), fins a 
eliminar completament totes les impureses, rebaves, ressalts i altres irregularitats 
punxents d'altura superior a 1 mm (0,5 mm en els paraments a disposar la làmina 
adherida), amb aspiració profunda de la pols. La superfície a impermeabilitzar 
presentarà una absència total d’aigua. 

 Subministrament i extensió d’una capa d’emprimació amb emulsió asfàltica no iònica de 
com mínim 1 mm de gruix, d'alta viscositat i adherència amb una dotació mínima de 
900 g/m² tipus ''Emufal P'' de Texsa o equivalent. Si per la rugositat del suport així es 
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precises, se sacrificarà prèviament una làmina de betum oxidat (LO), de 3 kg/m2 
escalfant-la i fonent-la al 100 % sobre el suport. 

 Subministrament i col·locació de les làmines asfàltiques d’impermeabilització. Aquestes 
làmines es faran baixar pels laterals fins 20 cm per sota de la junta entre la llosa i els 
murs perimetrals i en el cas de les parets que s’alcen sobre la estructura, 35 cm. 

 Execució de proves d’estanqueïtat per zones i sectors amb inundació total de la 
superfície sotmesa a assaig. 

 Disposició d’un geotèxtil no-teixit de fibres de polipropilè i polietilè termosoldades, amb 
una resistència mínima a la perforació de 1.500 N segons UNE-EN ISO 12236:2007, 
tipus Terram 1000 de 125 g/m2 o similar, com protector de les làmines. 

 Col·locació d’una làmina nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD) amb nòduls de  
20 mm d'alçada, per una capacitat de drenatge de 20 l/s·m i resistència a compressió 
de 150 kN/m², tipus Danodren R-20 o equivalent, com element drenant de tota la 
superfície. 

 Disposició d’un segon geotèxtil no-teixit de fibres de polipropilè i polietilè 
termosoldades, amb resistència mínima a la perforació de 1.500 N segons  
UNE-EN ISO 12236:2007, tipus Terram 1000 de 125 g/m2 o similar. 

 Extensió de les terres i/o col·locació del paviment d’acabat de la superfície. 

Els paraments a impermeabilitzar estaran acabats de forma molt regular, sense nius ni ressaltes 
i poca rugositat (no presentarà diferències de més de 3 mm respecte un regle de 3 m recolzat 
sobre la superfície en qualsevol direcció). Els encontres entre elements horitzontals i verticals 
estaran resolts amb mitges canyes formades amb el propi formigó de l’estructura, mai  
amb morter. 

Sobre les juntes de dilatació es disposarà una làmina impermeable addicional de betum oxidat 
(LO-40-FP), de 4 kg/m2 i de 60 cm totalment adherida al sòcol de suport de morter grout. 

La impermeabilització dels desguassos es resoldrà també amb la col·locació d’una làmina 
addicional de betum oxidat (LO-40-FP), de 4 kg/m2 i de 60 cm totalment adherida i rematada 
dintre del desguàs. La mateixa làmina addicional s’aplicarà en els lliuraments amb els  
murs verticals. 

Tots aquests treballs es desenvoluparan sota les indicacions de la Direcció d’Obra, qui establirà 
en cada cas la forma d’actuació i els materials a emprar segons Projecte. 

El Contractista abans d’iniciar qualsevol tractament d’impermeabilització haurà de presentar el 
pla d’execució proposat amb indicació expressa de les operacions a realitzar, de les 
característiques dels materials a emprar, dels consums previstos i de les mesures a adoptar en 
el cas de desviacions importants. Aquest pla haurà de ser sotmès prèviament a la Direcció 
d’Obra per a la seva aprovació. 

Estigui o no indicat en els Plànols s’impermeabilitzaran totes les cobertes, lloses i paraments 
horitzontals o verticals que puguin estar en contacte amb aigües de pluja o de filtració, ja sigui 
directament o d’escorrentia i siguin susceptibles de crear goteres o filtracions a l’interior, així 
com totes les juntes en contacte amb el terreny. 
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Finalitzada la impermeabilització i abans de la recepció provisional de l’obra, es lliurarà un 
certificat de garantia, d’un durada de deu (10) anys, comptada a partir de la data d’acabament 
de la impermeabilització, estès a favor de la Propietat. 

No es permetrà el pas de maquinària d'obra o de transport per sobre de les zones 
impermeabilitzades.  

En aquelles parts d’obra on les filtracions no puguin solucionar-se directament amb un 
tractament d’impermeabilització o amb injeccions i segellats localitzats, es col·locaran làmines i 
canalitzacions adequades per la conducció de l’aigua fins als sistemes generals d’evacuació. 

2.4.2. LÀMINES D’IMPERMEABILITZACIÓ 

Les làmines bituminoses que s’utilitzin per a la impermeabilització de lloses o taulers de formigó 
armat, pretesat o postesat, compliran les següents especificacions, 

 Primera capa, làmina impermeabilitzant de betum oxidat (LO), de 4 kg/m2, amb 
armadura de feltre de polièster (FP) de 140 g/m2 i acabat en film termofusible per 
ambdues cares, designació segons norma UNE 104.238 com LO-40-FP. 

 Segona capa, làmina impermeabilitzant de betum polimèric (LBM) modificat amb 
elastòmers (SBS), de 4,8 kg/m2, amb armadura de feltre de polièster (FP) de 140 g/m2, 
acabat superior també en no teixit de polièster (FP) de 180 g/m2 i film termofusible en la 
inferior, designació segons norma UNE 104.242/1 com LBM (SBS)-48/FP+FP. 

Les làmines tindran un aspecte uniforme, sense defectes (forats, vores esqueixades o no 
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, etc.) i amb un acabat plàstic 
antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l’adherència a l'enrotllar-se. 

El Contractista presentarà, per a cada partida de material que es rebi a l’obra, el corresponent 
certificat de control de fabricació on es garanteixin les condicions exigides. 

Les làmines han de presentar un aspecte homogeni, sense defectes ni irregularitats 
dimensionals. Se subministraran embalades sobre palets i s’emmagatzemaran en llocs protegits 
de la intempèrie i d’impactes. 

El Contractista presentarà, per a cada partida de material que es rebi a l’obra, el corresponent 
certificat de control de fabricació on es garanteixin les condicions exigides. 

2.4.3. GEOTÈXTILS 

El material de composició dels geotèxtils no-teixits serà exclusivament fibres de polipropilè i 
polietilè termosoldades, amb una resistència mínima a la perforació de 1500 N segons norma  
UNE-EN ISO 12236:2007. 

El gramatge mínim del geotèxtil serà 125 g/m2 i la seva utilització està prevista com protector de 
i les làmines impermeables i com separador final del tractament. 

2.4.4. MATERIALS DE SEGELLAT 

Com material per al segellat del fons de junta s’emprarà una massilla elàstica de cèl·lula 
tancada com pot ser un màstic de polisulfur que s’adhereixi només als llavis de la junta. Per 
assegurar el seu correcte ompliment, la profunditat a segellar amb el màstic serà la meitat de 
l’ample de la junta, que prèviament s’haurà tractat amb una capa d’imprimació. Per amples de 
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junta superiors a 35 mm, s’aplicarà primer el màstic en els llavis de la junta i seguidament es 
reblirà la resta per garantir la bona adherència. 

Les característiques de les massilles de segellat proposades, seran presentades a la Direcció 
d’Obra per a la seva aprovació. 

També es podran utilitzar altres tipus d’impermeabilitzacions o tractaments específics, segons 
definició inclosa als Plànols del Projecte i sota l’autorització de la Direcció d’Obra. En qualsevol 
cas es lliurarà un certificat de garantia, d’un durada de deu anys, comptada a partir de la data 
d’acabament dels treballs, estès a favor de la Propietat. 

2.5. OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 

2.5.1. CANONADES DE FORMIGÓ 

Es defineix com a clavegueres de formigó a les obres de drenatge i sanejament que es realitzen 
amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

S’inclou en aquesta unitat d’obra, 

 Els tubs de formigó emprats. 
 L’excavació i neteja dels fonaments necessaris per a la ubicació dels tubs. 
 El transport a abocador dels productes d’excavació. 
 La fabricació i posada en obra del formigó de la solera i de l’embolcall del tub, així com 

els encofrats i estrebades necessàries. 
 Els pous "in situ" o prefabricats a l’entrada i sortida dels claveguerams. 
 El formigó i l’encofrat de les aletes i solera de les embocadures o connexions als 

baixants. 
 El rebliment amb material procedent de l’excavació o de préstec. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Un cop realitzada l’excavació es procedirà a la compactació del terreny i a la construcció de la 
xarxa de sanejament. La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s’indica als Plànols es farà 
en contrapendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, comprovant-se 
abans de procedir a l’encast definitiu i segellat de les juntes, la seva correcta disposició. 

El segellat de les juntes es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic, quedant expressament prohibida la utilització de maons ceràmics. 

Un cop muntat el tub es procedirà a l’execució de l’embolcall de formigó i dels pous de registre, 
havent-se d’ajustar els diferents elements a les dimensions que figuren als Plànols. 

El formigó i les armadures que s’emprin a la fabricació dels tubs, així com els materials de les 
soleres i de les juntes, acompliran les condicions definides als corresponents articles del 
present Plec i a les normes d’aplicació. 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament  
tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d’aire i es mantindran suficientment humits, 
si no està prevista una cura específica. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus  
(5º C) durant el període de curat. 
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Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems i 
les superfícies frontals, verticals i l’eix del tub, seran nítides. Les esmentades arestes 
s’arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres (5 mm). Un cop hagi pres el formigó, es procedirà 
al seu allisat amb beurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions especificades. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d’un cinc per mil (0,5 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap 
defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll clar al copejar-los amb un 
martell petit. Així mateix els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball 
màxima de cinc-cents pondis per centímetre quadrat (0,5 kp/cm2). 

Els conductes hauran de ser sotmesos a les proves de pressió interior i d’estanquitat segons els 
mètodes que es fixen a la norma UNE-EN 1916:2008. 

Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts (15’) d’aplicar una pressió de cinc-
cents pondis per centímetre quadrat (0,5 kp/cm2), l’absorció de l’aigua de la paret del tub no 
passa del valor indicat a la següent taula, encara que apareguessin a la superfície d’aquesta 
taques d’humitat o gotes aïllades. Al sotmetre’ls a la prova de trencament, es mantindran els 
valors mínims de càrrega de compressió en kp/m de longitud útil, indicats a continuació. 

Els assaigs es realitzaran segons es defineix a la norma esmentada UNE-EN 1916:2008. 

Ø 
mm 

Tolerància 
longitud 

Gruix mínim 
(mm) 

Tolerància 
diàm. (mm) 

Absor. 
cm³/m 

Qcompressió 
kp/m 

100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 
1500 

± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 
± 1 % 

22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 

102 
120 

± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 

± 10 
± 12 

100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 

2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 

Per a determinar el valor de la propietat analitzada, s’assajaran tres tubs d’un metre (1,0) de 
longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es 
programarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, rebutjant-se tot el lot si novament 
no compleix algun dels tubs. 

Per a l’estanquitat la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents pondis per centímetre 
quadrat (0,5 kp/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litres, calculat segons la 
següent fórmula, 

W = ∅ · L 

Sent ∅ el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
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A la prova de pressió interior la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de set-
cents pondis per centímetre quadrat (0,7 kp/cm2) durant trenta minuts (30’). 

2.5.2. CANONADES DE POLIVINIL O POLIETILÈ 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos, 

 L’excavació de la rasa necessària per a la col·locació de la canonada. 
 El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris precisos. 
 L’estesa de la capa de recolzament. 
 L’estesa i compactació del rebliment. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Un cop realitzada l’excavació es procedirà a l’estesa de la capa d’assentament del tub amb 
l’amplada i el gruix que s’indica al PG-3/75 o que, en el seu cas, indiqui la Direcció d’Obra a la 
vista de les condicions del terreny. 

El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es 
muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i 
compactació del replè lateral. 

La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l’amplada del qual sigui 
el diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm) i la seva base superior una vegada i 
mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota un terraplè i de dues (2) 
vegades el diàmetre en el cas que se situï sota un pedraplè, un rebliment tot-ú o en una rasa. 
Els costats del trapezi tindran una inclinació de 3/2 (horitzontal/vertical). 

Canonades de polivinil 

Els tubs de PVC seran de polivinil rígid amb superfície interior llisa, sense incrustacions i 
presentaran un coeficient de Manning de 0,010. 

S’utilitzarà PVC rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. S’entén com a 
PVC no-plastificat la resina de clorur de polivinil tècnicament pura (menys de l'1 % 
d’impureses), en una proporció del 96 %, exempt de plastificants. Podrà contenir altres 
components tal com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l’obra seran les següents, 

 Pes específic (UNE-EN ISO 1183-1:2004)  1,4 g/cm3 
 Resistència tracció simple (UNE-EN ISO 1452:2010) 490 kp/cm2 
 Allargament al trencament (UNE-EN ISO 1452:2010) 80 % 
 Mòdul d’elasticitat (UNE-EN ISO 1452:2010)  30.000 kp/cm2 
 Coeficient de dilatació lineal (UNE 53126:1979)  8·10-5 m/ºC 
 Punt de reblaniment Vicat (UNE-EN ISO 306:2005) 79 ºC 
 Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 1452:2010)  1 mg/cm2 
 Opacitat (UNE-EN ISO 13468-1:1997)   0,2 % 
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Superaran el que s’especifica a la norma UNE-EN 1329:1999 en tot el que fa referència a 
estanquitat de les juntes, és a dir, provada a una pressió interior de 0,5 kp/cm2 a la temperatura 
de 20 ºC durant 1 hora. 

Els diàmetres, pressions, toleràncies i altres propietats hauran d’acomplir les especificacions de 
les normes UNE-EN ISO 1452:2010 i UNE 53331:1997 IN. 

La unió helicoïdal de la banda que conforma la canonada es realitzarà de forma mecànica 
(mascle i femella) i química; aquesta última mitjançant un polimeritzador de resines viníliques 
dissoltes en acetones (dimetilformida i tetrahidrofurà). Les juntes dels tubs hauran d’anar 
segellades amb cautxú de silicona amb reticulació àcida i una elasticitat mínima del 400 %. 

L’extrem del tub anirà atrompetat de tal manera que el diàmetre interior del tub a unir sigui 
idèntic al diàmetre exterior del tub precedent amb una tolerància de ±5 mm. Una vegada els 
tubs quedin units se segellarà la junta amb silicona per garantir l’estanquitat. 

Canonades de polietilè 

Les canonades de polietilè s’ajustaran a les especificacions de la norma UNE-EN  
12201-1:2012. Estaran certificades per a ús alimentari i disposaran de registre sanitari. 

La pressió nominal serà com a mínim de 10 atmosferes. L’exterior del tub serà uniforme i llis 
amb tacte parafínic i gras. Es distingeixen tres tipus de material, flexible de baixa densitat  
PE-32, de densitat mitja PE-50 i d’alta densitat PE-100. Les unions entre tubs es faran utilitzant 
accessoris amb junta i retenidor o bé per soldadura. 

Els accessoris d’unió disposaran de junta tòrica, de forma que ajusti sobre la superfície exterior 
del tub i d’un retenidor mecànic que impedeixi que el tub escapi. 

La unió per soldadura es realitzarà sempre amb equipament especial que garanteixi amb 
precisió la temperatura de les superfícies a soldar, el seu correcte mecanitzat, la pressió de 
contacte i l’alineació. També es podrà fer amb accessoris especials dotats de resistència 
elèctric incorporada i dispositiu de control de temperatura. 

2.5.3. CANONADES RANURADES 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos els següents treballs, 

 L’excavació de la rasa per a col·locar la canonada. 
 La posada enobra i anivellació de la solera de formigó d’assentament del dren. 
 L’estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant. 
 La col·locació del dren. 
 El subministrament i l’estesa del material filtrant. 
 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució de la unitat d’obra. 

Les dimensions de les rases i tubs drens s’ajustaran a les mesures indicades als Plànols i a allò 
que, sobre el particular, assenyali la Direcció d’Obra. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 
formigó tipus HM-20. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s’indica en l’art. 420 del PG-3/75, 
especialment en el relatiu a la capacitat d’absorció del tub dren. 
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Els tubs de formació no helicoïdal seran ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la 
recollida i el desguàs d’aigües subterrànies. Disposaran en la part inferior d’una zona sense 
ranures per a la conducció de l’aigua, de forma trapezoïdal. 

Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall perpendicular a 
l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 

Els tubs presentaran un aspecte uniforme, net, sense fissures o d’altres defectes. La superfície 
interior serà llisa i regular. Es rebutjaran les peces que no arribin a l’obra correctament 
referenciades i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

Els materials granulars per l’assentament i protecció de les canonades seran àrids naturals o 
provinents de matxuqueix i trituració de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matèries 
estranyes. La seva composició granulomètrica, plasticitat i qualitat, acomplirà tots els 
requeriments establerts en l’article 421.2 del PG-3/75. 

El volum màxim de l’àrid no serà, en cap cas, superior a vint mil·límetres (20 mm), tamís  
UNE 20 i el tant per cent en pes acumulat pel tamís UNE 0,080 no superarà el cinc per cent  
(5%). El material no serà plàstic i el seu equivalent de sorra serà superior a trenta (30).  
El coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per l’assaig de los Angeles segons la 
norma NLT-149/72, serà inferior a quaranta (40). 

2.5.4. LÀMINES DRENANTS 

Son làmines de nòduls fabricats amb polietilè d’alta densitat o polipropilè, per a la seva 
col·locació com a element estanc a l’aigua o per la protecció i drenatge de paraments amb 
presència de filtracions. 

Les seves característiques geomecàniques compliran les següents especificacions mínimes, 

 Espessor làmina   0,6 mm 
 Alçada nòduls làmina   8,0 mm 
 Resistència compressió   150 kN/m2 
 Capacitat de drenatge   5 l/s·m 
 Comportament al foc (DIN 4102-1) B2 

També es podran utilitzar làmines amb altres altures de nòduls, fins 20 mm i capacitat de 
drenatge de 10 l/s·m, així com estructures tancades de polipropilè reciclat en forma de cassetó 
prefabricat amb funcions addicionals d’alleugeriment perdut, tipus Caviti o similar. 

Complementàriament les làmines poden portar en una de les seves cares un geotèxtil 
termosoldat de filament continu com element filtre quant s’aplica pel drenatge de l’extradós d’un 
mur construït contra el terreny. 

Si es precisa com a suport d’arrebossats o de formigó projectat, es podrà incorporar a les 
làmines una malla termosoldada de polietilè per a millorar les seves condicions d’adherència. 

2.5.5. PERICONS I POUS 

Aquesta unitat es refereix a l’execució de pericons i pous de formigó, blocs, maçoneria, maó o 
qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat per la Direcció d’Obra i compren, 

 El subministrament i col·locació dels materials. 
 La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb l’obra. 
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 La formació de la solera i l’arrebossat interior. 
 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 de la unitat d’obra. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i dimensions indicats als Plànols. L’execució 
de les obres corresponents s’ajustaran a les especificacions de l’article 410 del PG-3/75. 

Tant les reixes d’embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de fosa de 
ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones amb fosa blanca. 
Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions de sorra, bufaments, 
esquerdes de construcció, etc.). 

La forma, dimensió i pes haurà de correspondre amb els Plànols i els models seran els 
normalitzats per la Propietat. La resistència a tracció del material serà com a mínim 20 kp/mm². 

El recolzament de la tapa sobre el marc serà uniforme al llarg de tot el seu perímetre. Si això no 
es compleix, s’efectuarà el rectificat mecànic d’ambdós elements. 

Els graons de les escales de gat seran d’acer recobert amb polipropilè. 

2.6. ELEMENTS METÀL·LICS 

2.6.1. ACER EN PERFILS LAMINATS 

Com a perfils laminats es defineixen les peces d’acer de secció constant, diferents segons el 
tipus, obtingudes per un procés de laminació. 

Els perfils laminats d’acer a utilitzar en la construcció d’estructures metàl·liques, tan en els seus 
elements portants com en els d’unió, compliran, en el seu camp d’aplicació respectiva, les 
condicions exigides al “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código 
Técnico de la Edificación” i a la instrucció d’acer estructural EAE. 

S’empraran acers de qualitat S 275 JR segons norma UNE 10.025 (anterior A42b) amb un límit 
elàstic major de dos-cents setanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (275 MPa). També es 
podran utilitzar acers tipus S 355 JR (anterior A52b), amb un límit elàstic major de tres-cents 
cinquanta-cinc newtons per mil·límetre quadrat (355 MPa). 

Els perfils es presentaran lliures d’esquerdes, rebaves i bombolles i els minvaments en la seva 
secció transversal seran inferiors al cinc (5) per cent. 

Els assaigs de recepció es realitzaran segons la norma UNE-EN 10025-1:2006 i les 
característiques resistents dels perfils i xapes hauran de complir les especificacions 
determinades a la UNE-EN ISO 6892-1:2010. 

Pels assagis de plegament es tindrà en compte la norma UNE-EN ISO 7438:2006 i pels de 
flexió per xoc la norma UNE-EN ISO 148-1:2011 sobre proveta tipus D. 

Les xapes d’ espessors més grans o igual a 30 mm portaran de laminació un certificat de 
control d’ultrasons indicant l’absència de fissures i defectes. 

Si el Contractista proposés utilitzar com a material de base de l’estructura qualsevol altre 
material d’acer diferent als ressenyats, haurà de justificar-ho degudament, remarcant les 
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característiques mecàniques i la repercussió de les mateixes sobre els preceptes del 
“Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación” i 
de la instrucció EAE. La seva eventual aplicació haurà d’ésser, en tots els casos, aprovada 
prèviament per la Direcció d’Obra. 

Els elèctrodes per a la soldadura manual en els perfils laminats seran de les qualitats 
estructurals definides a la norma UNE-EN ISO2560:2010 i es compliran les condicions exigides 
a la norma UNE-EN ISO 15792-1:2009. 

Si en unions soldades s’empressin gruixos superiors als 30 mm es preveuran les precaucions 
especials a adoptar considerant que el seu comportament no dependrà exclusivament de la 
forma de la unió i del tipus de sol·licitació. 

En funció del tipus d’acer utilitzat i del gruix de la proveta, les característiques mecàniques 
obtingudes en l’assaig de tracció compliran les especificacions que s’indiquen, 

ACER  S 275-JR 

fy (N/mm2) fu 
(N/mm2) 

Temperatura assaig 

e ≤ 16 16 < e ≤ 40 40 < e ≤ 63 ºC 

275 265 255 410 20 

 

ACER  S 355-JR 

fy (N/mm2) fu 
(N/mm2) 

Temperatura assaig 

e ≤ 16 16 < e ≤ 40 40 < e ≤ 63 ºC 

355 345 335 470 20 

Essent, 

 fy límit elàstic (N/mm2). 
 fu tensió de trencament (N/mm2). 
 e gruix de la proveta (mm). 

Es tindran en compte les especificacions i toleràncies definides al “Documento Básico SE-A 
Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la Edificación”. 

Tots els perfils portaran gravat en relleu la marca comercial, la designació de l’acer i el tipus de 
perfil. Aniran acompanyats del certificat de garantia del fabricant. 

Se subministraran amb una capa d’imprimació epoxi antioxidant tipus HK-2-E d’Euroquímica o 
similar, que ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. No han de tenir 
fissures, bosses, ni altres desperfectes. Abans d’aplicar la capa d’imprimació s’han d’haver 
eliminat les incrustacions de qualsevol naturalesa i les restes de greix, òxid i pols. 

S’emmagatzemaran en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 
intempèrie, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
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2.6.2. ACERS 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. 

La galvanització 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 catorze (14) micres. 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 de zenc es designaran amb la lletra “z”, 
seguida d’un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

El material base acomplirà l’establerta les normes UNE-EN 10025-1:2006 i UNE-EN 
10164:2007. 

Per a la galvanització en calent s’utilitzaran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques dels quals respondran a allò indicat a la norma UNE-EN 1774:1998.  
Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana l’emprament del lingot “zenc 
especial” que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material 
s’especifiquen a la esmentada norma. 

L’aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no tindrà 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. 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 
l’assaig d’adherència indicat al MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central) art. 8.06a 
“Métodos de Ensayo de galvanizados”. Una vegada realitzada la determinació, la quantitat de 
zenc dipositada per unitat de superfície serà, com a mínim, de sis grams per decímetre  
quadrat (6 g/dm2). 

La continuïtat del revestiment s’ajustarà a les següents condicions, 

 Galvanitzat en calent, efectuat l’assaig d’acord amb allò establert al MELC art. 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. 

 Galvanitzat per deposició electrolítica, executat l’assaig d’acord amb allò establert al 
MELC art. 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc (85) micres. 

En tots els cassos, la quantitat nominal de zinc dipositada per dm2 no haurà de ser inferior a  
6 grams (6 g/dm2) i el gruix del galvanitzat inferior a 80 micres en cap punt, amb una mitjana de 
les mesures realitzades superior a 85 micres. 

El Projecte inclou la definició geomètrica de tots els elements galvanitzats a preveure; si 
calguessin plànols de més detall, aquests seran a càrrec del Contractista i seran elaborats pels 
tècnics de l'empresa que els hagi de fabricar i muntar amb la supervisió de la Direcció d’Obra. 
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Tots els elements a galvanitzar es numeraran seguint els criteris de la documentació aportada 
per tal de facilitar el seu posterior muntatge a l'obra. Aquesta numeració es farà sempre en 
zones que no hagin d'anar vistes. La numeració de les peces es realitzarà amb cordó de 
soldadura continu per tal d'assegurar que sigui visible desprès del galvanitzat en calent. 

Les peces es galvanitzaran senceres en la mesura del possible i en cas necessari la Direcció 
d’Obra decidirà on van les juntes i com es detallen. Totes les peces, un cop galvanitzades, es 
redreçaran en taller per corregir les deformacions abans de muntar-les a l'obra. Si aquest 
procés no fos possible, el Contractista fabricarà les estructures de reforç provisional 
necessàries per a evitar deformacions durant el procés de galvanitzat. 

En tots els elements galvanitzats s'entendrà que no s'admetran soldadures talls o forats 
posteriors al procés de galvanitzat en calent. Si no s'indica el contrari, les unions dels elements 
galvanitzats als seus suports es faran amb cargols galvanitzats o d'acer inoxidable, sempre amb 
una disposició totalment regular a les cares vistes. 

S’evitarà el contacte directe dels perfils i xapes d’acer galvanitzat amb el coure, l’acer no 
protegit, el guix i les fustes àcides. 

2.6.3. ACERS INOXIDABLES 

L’acer inoxidable és un acer especial que presenta millors propietats físiques que els acers 
laminats, sent la seva característica essencial la resistència a la corrosió. 

En construcció s’utilitzen generalment acers inoxidables dels grups ferrítics i austenítics. Els 
acers ferrítics són magnètics i presenten l’inconvenient de retenir una certa quantitat de pols 
atmosfèric per fenomen electrostàtic. Els segons en canvi, són amagnètics. 

Els acers inoxidables austenítics són aliatges de níquel (del 6 al 26 %), crom (16 al 30 %) i 
carbó variable per a cada tipus, comprés entre el 0,03 i el 0,25 %. No són templables, presenten 
una bona ductilitat que permet fins i tot l’embotiment profund i són fàcilment soldables. Aquestes 
dues últimes qualitats són més acusades quan menor és el contingut de carbó. És el grup més 
generalitzat i el que reuneix millors condicions de resistència al calor i a la corrosió. 

Els límits màxims en la seva composició química i les seves característiques mecàniques  
mínimes acompliran allò especificat en l’article 254 del PG-3/75.Les peces construïdes amb 
aquests acers hauran de sotmetre’s prèviament a un tractament de recuit a les temperatures 
fixades en l’article indicat. 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE-EN ISO  
6892-1:2010, UNE-EN ISO 6506-1:2006 i UNE-EN ISO 148-1:2011 

Tots els elements d’acer inoxidable previstos al Projecte (baranes i perfils dels elements 
exteriors) seran del tipus AISI 316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb procediments i 
materials adients i quedaran perfectament rebaixades i polides de manera que no hi hagi 
irregularitats aparents en les juntes. 

Si no s'indica el contrari, s'entendrà que les juntes de les xapes de tots els elements d'acer 
inoxidable seran amb soldadura contínua, estanca a la pluja i feta per la cara no visible de les 
xapes, deixant ben acabada la junta del costat vist. 
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La Direcció d’Obra podrà introduir petites correccions constructives o formals en els primers 
elements fabricats per tal de millorar el seu funcionament o el seu acabat. Aquestes millores 
s'aplicaran a la resta d'elements que quedin per fabricar. 

2.6.4. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Els materials a emprar en els elements metàl·lics previstos en Projecte o els que defineixi la 
Direcció d’Obra durant la realització dels treballs compliran amb les condicions establertes en el 
present article. 

L’execució seguirà els criteris definits en les normes vigents pels acers laminats i galvanitzats i 
en especial el “Documento Básico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Código Técnico de la 
Edificación” i a la instrucció d’acer estructural EAE. 

La forma i dimensions dels diferents elements metàl·lics seran els assenyalats als Plànols. El 
Contractista presentarà a la Direcció d’Obra per la seva aprovació i amb suficient antelació, la 
proposta d’execució, els plànols de detall i la justificació tècnica de les solucions adoptades. 

Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d’identificació del tipus d’acer. Els 
cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques preceptives que 
garanteixin les característiques mecàniques corresponents a la categoria de l’acer utilitzat. 

Amb caràcter general l’especejament necessari es realitzarà amb preparació i mecanització en 
taller de les peces a soldar, de tal forma que els acabats de soldadura siguin pràcticament 
inadvertibles. 

El Contractista presentarà la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels 
perfils i altres peces utilitzades en la construcció de tots els elements estructurals. 

Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves. Els elèctrodes emprats seran de les 
qualitats estructurals definides a la norma UNE-EN ISO 2560 i es compliran les condicions 
exigides a la norma UNE-EN ISO 15792-1. En obra les soldadures seran elèctriques, manuals, 
per arc descobert i amb elèctrodes fusibles de qualitat bàsica. 

El Contractista lliurarà l’homologació de tots els soldadors de taller i d’obra que intervinguin en 
el procés de preparació i muntatge de l’estructura. De la mateixa manera es facilitaran els 
certificats d’homologació dels equips i procediments de soldadura utilitzats per les diferents 
empreses que tinguin alguna intervenció en qualsevol fase de l’obra. 

S’inspeccionaran visualment totes les unions soldades o cargolades realitzades. Es farà una 
comprovació sistemàtica del 25 % dels cordons de soldadura amb líquids penetrants (UNE-EN 
571-1:1997) o partícules magnètiques (UNE-EN ISO 17638:2010) i de precisar-se un altre 10 % 
dels cordons es revisaran mitjançant radiografies (UNE-EN 12517-1:2006 i 12517-2:2010). 

La forma i dimensions dels revestiments amb xapes d’acer galvanitzat o d’acer laminat prelacat 
seran les definides als Plànols. L’estructura de sustentació es formarà amb perfileria oculta i es 
disposaran els davanters verticals i acabats perimetrals en doble L necessaris. Els canvis 
planimètrics aniran reforçats. L’acabat de les planxes serà a decidir per la Direcció d’Obra. 

La pintura de protecció es donarà en dues vegades. La primera quan es porti el material a l’obra 
i la segona abans de l’acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves; 
compliran les normes UNE relatives a imprimacions. 

Pàg. 58  Plec de Condicions Tècniques 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

En tots els casos, la resistència al foc dels elements estructurals metàl·lics serà com a mínim de 
120 minuts. 

2.7. AFERMATS 

2.7.1. MATERIALS PER A FERMS 

Tot-ú artificial 

La normativa a acomplir i les característiques exigides al material són les següents, 

Granulometria El cernit pel tamís UNE 0,080 serà més petit que els dos terços (2/3) del cernit 
pel tamís UNE 4. 

Forma L’índex de llenties, segons la norma NLT 354/74, haurà de ser inferior a 
trenta-cinc (35). 

Duresa El coeficient de desgast de Los Angeles, segons la norma NLT 149/72, serà 
inferior a trenta-cinc (35). 

Netedat Estaran exempts de pols, brutícia, argila, elements orgànics o altres matèries 
estranyes. L’equivalent de sorra, segons la norma NLT 113/72, serà major de 
trenta-cinc (35). 

Plasticitat El material serà “no plàstic” segons les normes NLT 105/72 i 106/72. 

Mescles bituminoses 

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 condicions particulars que s’indiquen. 

Lligant hidrocarbonat 

Per a la capa de base i intermèdia el lligant a emprar serà, 

 B-50/70, segons l’article 211 "Betums asfàltics" del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals, modificat per l’O.M. de 21 de gener de 1988. 

Per a la capa de trànsit es pot utilitzar, 

 Lligant millorat mitjançant l’addicció de polímers (betum asfàltic B-50/70) o asfalts 
naturals amb les següents característiques, 
 Penetració (NLT 124/84)   50-70 
 Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) -15 °C 
 Punt de reblaniment (NLT 125/84) > 65 °C 

 Betum de penetració 50/70 amb l’addicció d’elastòmer amb les següents 
característiques, 
 Tenacitat     > 350 N/mm2 
 Mòdul     > 6.500 N/mm2 
 Allargament    > 7 % 
 Humitat retinguda   < 3 % 
 Punt de reblaniment   >190 °C 
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Granulat gruixut 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 
de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura, segons 
la norma 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 intermèdies 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 en les capes de trànsit i en les mescles drenants serà 
com a mínim de cinquanta centèsims (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 (25). 

Granulat fi 

El granulat fi per a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provenint 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 a setanta cinc (75) per a les naturals. 

Filler 

El filler serà en un cent per cent (100 %) d’aportació a les capes de trànsit i intermèdia i d’un 
cinquanta per cent (50 %) a la capa base. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents, 

Tamís UNE (mm) 0,63 0,32 0,16 0,080 

% Passa 100 95-100 90-100 70-100 

En cas d’utilitzar un ciment com a filler, la quantitat de calç lliure no serà superior al tres 
per cent (3 %). 

Tipus i composició de la mescla 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 
següents condicions corresponents a l’assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles 
drenants que es caracteritzaran per l’assaig Càntabre (NLT 352/86). 
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CONCEPTE ROD. 
DRENANT ROD. INTERM. BASE INTERM. 

Tipus de mescla taula 542.6 P-10 D-12 D-20 G-25 S-20 

Relació ponderal filler/betum 1,0 1,2 1,2 1,0 1,2 

Núm. de cops per cara 50 75 75 75 75 

Estabilitat en kp mínim -- 1.000 1.000 1.000 1.000 

Deformació en mm -- 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 2 a 3,5 

% Solcs en mescla 20 3 a 5 4 a 6 4 a 8 3 a 8 

% Solcs a granulats -- 15 14 13 14 

% Pèrdues Càntabre (25°C) < 15 -- -- -- -- 

% Pèrdues Càntabre humit 
(25°C) < 30 -- -- -- -- 

El fus granulomètric dels granulats serà el següent, 

Tamís UNE (mm) 12 10 5 2,5 0,63 0,080 

% Passa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7 

Les capes de trànsit amb mescles de tipus SMA-12 acompliran les següents especificacions, 

 Contingut de betum  5 - 6 % 
 Estabilitat   1.200 kp 
 Deformació   2,5 - 3,5 mm 
 Solcs en mescla   4 - 6 % 
 Solcs a granulats   17,5 % 

El fus granulomètric dels granulats serà el següent, 

Tamís UNE (mm) 12 10 5 2,5 0,63 0,080 

% Passa 100 85-65 50-30 30-20 23-13 12-7 

A la fabricació dels microaglomerats per a capes de trànsit s’emprarà un lligant modificat o bé 
un betum de penetració B-60/70 amb l’addicció d’elastòmer. El percentatge mínim de lligant 
sobre els granulats serà 6 % i un 0,3 % d’elastòmer. 

Regs i tractaments superficials 

L’execució d’aquestes unitats d’obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs i tractaments superficials, articles 530, 531 i 532 del PG-3/75, que apareix a 
la circular nº 294/87 T de 23 de desembre de 1987, amb les següents condicions particulars. 
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El lligant serà, segons l’article 213 del PG-3/75, una emulsió catiònica ECR-1 amb un contingut 
mínim de betum del cinquanta set per cent (57 %), excepte que el Contractista proposi un altre 
tipus de lligant i aquest sigui acceptat per la Direcció d’Obra. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2). No obstant 
això, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la modificació d’aquesta dotació a la vista de les  
proves realitzades. 

El granulat pels regs d’imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 
barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d’altres matèries estranyes. Les 
característiques d’aquest granulat es defineixen a l’article 530.2 del PG-3/75. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l’article 213 del PG-3/75 i modificat per 
Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, publicat al BOE del 3 de febrer de 1988. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l’obra seran, 

 Emulsió asfàltica tipus EAR-1 a regs d’adherència. 
 Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d’imprimació. 
 Emulsió asfàltica tipus EAR-2 en tractaments superficials. 

Amb els regs de curat s’aplicarà l’article 532 del PG-3/75 modificat. 

2.7.2. TOT-U ARTIFICIAL 

Aquesta unitat d’obra inclou, 

 La preparació de la superfície d’assentament. 
 El subministrament, transport i dosificació del material. 
 L’extensió, humectació i compactació de cadascuna de les tongades. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra. 

Els materials seran estesos, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les 
mesures necessàries per evitar segregacions i contaminacions, en tongades amb gruixos 
compresos entre 10 i 30 centímetres. 

Les eventuals aportacions d’aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, l’única 
humectació admissible serà la destinada a aconseguir la humitat necessària per l’execució de la 
següent capa. 

Un cop assolida la humitat més convenient, es procedirà a la compactació de la tongada. La 
densitat de compactació no serà inferior a la que correspongui al cent per cent (100 %) de la 
màxima obtinguda a l’assaig Proctor modificat, segons la norma NLT-108/76. Aquest grau de 
compactació s’exigirà també en la base de les voreres. 

Cada 20 m es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix. En aquests mateixos punts es 
determinarà l’amplada i la pendent de la secció transversal i es verificarà en relació amb els 
Plànols 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 col·locat tant paral·lela com normalment a l'eix. 
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Es considerarà com a lot pel control d’execució el tram construït cada dia i sobre ell s’efectuaran 
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. 

Per a la determinació de la humitat i densitat “in situ” es podran emprar mètodes nuclears prèvia 
aprovació de la Direcció d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit 
establir una correspondència raonable. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 100 % de la densitat del Proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al 100 % superin el 98 % de la 
densitat indicada. 

El mòdul E2 obtingut a l’assaig de càrrega amb placa no haurà de ser inferior a 1.200 kp/cm2. 

2.7.3. MESCLES BITUMINOSES 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i d’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. 
 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d’obra. 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones  
hora (120 t/h). 

Els estenedors tindran una capacitat mínima d’estesa de cent cinquanta tones per hora (150 t/h) 
i estaran proveïts de dispositiu automàtic d’anivellament o bé d’uns reguladors de gruix que 
prèviament hagin estat acceptats per la Direcció d’Obra. 

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 compost 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 quiloponds per centímetre quadrat (3-10 kp/cm2). 
 Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 

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 del PG-3/75. Per tant la 
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Direcció d’Obra confirmarà la composició de les diferents mides d’àrids i les proporcions de 
lligant i filler, perquè la qualitat sigui la més gran possible. 

El Contractista facilitarà, a partir d’assaigs previs de laboratori, 

 Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la 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. 

El Contractista posarà en coneixement de la Direcció d’Obra, amb quatre dies d’antelació, 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. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa se 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. 

L’alimentació dels estenedors es farà de manera que tinguin sempre aglomerat permanent, 
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 dels estenedors, 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 controlarà que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, 
amb objecte que no donin lloc a segregacions ni manca d’homogeneïtat del material estès. 

L’amplada d’estesa serà la de la capa, evitant la realització de junts longitudinals. Els junts de 
treball d’un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

Abans d’iniciar els treballs el Contractista haurà de construir un tram d’assaig amb una longitud 
de deu metres (10 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 la Direcció d’Obra decidirà la conveniència d’acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l’equip de maquinària, tenint 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 prèviament aprovat. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec del Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva acceptació definitiva. 
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Les toleràncies admissibles en la granulometria respecte de la fórmula de treball seran 
(referides a la massa total dels àrids) les següents, 

 Tamisos superiors a l'UNE 2,5    tres per cent (± 3 %) 
 Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 i l'UNE 80  dos per cent (± 2 %) 
 Tamís UNE 80      u per cent (± 1 %) 

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 %). 

Es considerarà com a lot de control d’execució la fracció preparada 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 de la Direcció d’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. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100 %) de la indicada a l’article 542 
del PG-3/75 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S’admetrà com a màxim que dues 
mesures que essent inferiors al cent per cent (100 %), superin el noranta vuit per cent (98 %). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a  
l’article 542. S’acceptarà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat al mencionat article; 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. 

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 i intermèdia, ni de  
15 mil·límetres (15 mm) en capes de base. 

Es mesurarà també cada vint metres (20 m) l’amplada de les capes que en cap cas haurà de 
ser inferior a la teòrica. 

El gruix d’una capa no haurà de ser inferior al noranta per cent (90 %) 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 %). 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm) al comprovar amb un regle de tres metres (3 m), segons  
norma NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de Viàgraf segons la norma NLT-332/87, no 
haurà d’excedir de 5 dm2/hm. 
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2.7.4. REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

Regs d’imprimació 

La 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 de la unitat d’obra. 

S’emprarà una dosificació d’un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1,2 kg/m2) 
d’emulsió asfàltica tipus ECI, a calçades i vorals. 

L’execució de l’obra es realitzarà d’acord amb les especificacions definides en l’article 530  
del PG-3/75. 

Regs d’adherència 

La 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 de la unitat d’obra. 

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. 

El subministrador del lligant hidrocarbonat proporcionarà un certificat de qualitat en el que  
figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides 
al present Plec. 

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 la seva totalitat, el reg de dos mil cinc-
cents metres quadrats (2.500 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. 

Dobles tractaments superficials 

La unitat d’obra inclou, 

 Preparació de la superfície sobre la qual ha d’ésser aplicat el tractament. 
 Aplicació del lligant bituminós. 
 Extensió i piconat del granulat. 
 Segona aplicació del lligant bituminós. 
 Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
 Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
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 Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d’obra. 

La dosificació a emprar serà la següent, 

1a Aplicació 

 Àrids, catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
 Lligant, un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,5 kg/m2) d’emulsió ECR-2.l 

2ª Aplicació 

 Àrids, set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
 Lligant, un quilogram per metre quadrat (1,0 kg/m2) d’emulsió asfàltica tipus ECR-2. 

L’execució de les obres es realitzarà d’acord amb les indicacions definides en l’article 533  
del PG-3/75. 

2.8. PAVIMENTS I REVESTIMENTS 

2.8.1. VORADES 

Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats 
sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la 
calçada, la d’una voravia o la d’una andana. 

Vorades de pedra natural 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions, 

 Ser homogènies, de gra fi i uniforme i de textura compacta. 
 No presentar fissures, pèls, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes 

orgàniques. Donaran so clar al copejar-les amb un martell. 
 Tenir adherència amb els morters. 

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les assenyalades als Plànols. La longitud 
mínima de les peces serà de noranta centímetres (90 cm), tot i que en subministraments grans 
s’admetrà que el deu per cent (10 %) de les peces tinguin una longitud compresa entre seixanta 
centímetres (60 cm) i un metre (100 cm). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix 
de la peça. En les mesures de les seccions transversals s’admetrà una tolerància de deu 
mil·límetres (10 mm), en més o menys. 

Les dimensions normalitzades seran, ampla cara horitzontal 20 cm, ampla total en base 23 cm, 
alçada mínima 25 cm, longitud 90 cm i plint 15 cm. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la seva 
directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu en que vagin a ésser col·locades. 

Les parts que es veuen de les vorades hauran d’estar llaurades amb punxó o escoda i les 
operacions de llaurat es determinaran amb maça mitjana. Els dos centímetres (2 cm) superiors 
de les cares interiors es llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de 
martell, refinant-se amb punxó les cares de junta, fins a obtenir superfícies aproximadament 
planes i normals a la directriu de la vorada. 
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Les peces per a guals s’ajustaran a les mides definides als Plànols i a les qualitats i 
especificacions fixades al present Plec. 

En les vorades per a escossells de 1,00 x 1,00 m s’utilitzaran peces de 93 cm de longitud,  
20 cm d’alçada i 7 cm d’espessor. Per a escossells de 1,20 x 1,20 m les peces tindran una 
longitud de 110 cm, una alçada de 20 cm i una espessor de 10 cm. El talús del plint s’ajustarà a 
les mides especificades als detalls dels Plànols. 

Les condicions de qualitat seran, 

 Pes específic. No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic  
(2.500 kg/m3). 

 Resistència a compressió. No serà inferior a mil tres-cents quiloponds per centímetre 
quadrat (1.300 kp/cm2). 

 Coeficient de desgast. Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm) per a un 
recorregut de 250 m carborúndum, via humida. 

 Resistència a la intempèrie. Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la fi 
d’ells no presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteració visible. 

Les peces de granit s’assentaran sobre un llit constituït per una capa de formigó de quinze (15) 
centímetres com a mínim de formigó HM-20. Totes les peces es col·locaran a topall i amb una 
alineació en planta i en alçat sense punts angulosos o ressalts deguts a una deficient execució. 

No s’admetran diferències en la alineació amb variacions superiors a tres (3) mil·límetres, quan 
es comprovi amb regle de tres (3) metres. 

Vorades prefabricades de formigó 

Les vorades prefabricades de formigó s’executaran amb formigons del tipus HM-35 o superior, 
segons l’article corresponent del present Plec, fabricats amb àrid procedent de tamisat de vint 
mil·límetres (20 mm) de mesura i ciment putzolànic de categoria no inferior a 32,5  
(fck = 325 kp/cm2). 

La resistència a la compressió en proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm serà superior o igual  
a 350 kp/cm². El desgast en l’assaig realitzat segons norma UNE-EN 13748-1:2005, per a un 
recorregut de 250 m carborúndum, via humida, serà igual o inferior a 2 mm. 

La forma i dimensions de les vorades seran les assenyalades als Plànols. La secció  
transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la directriu s’ajustarà a 
la curvatura de l’element constructiu en qui vagin col·locades. La longitud mínima de les peces 
serà d’un metre (1 m). 

S’admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres, en 
més o en menys (±10 mm). 

Totes les peces es col·locaran a topall i amb una alineació en planta i en alçat sense punts 
angulosos o ressalts deguts a una deficient execució. No s’admetran diferències en la alineació 
amb variacions superiors a tres (3) mil·límetres, quan es comprovi amb regle de tres (3) metres. 
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2.9. SENYALITZACIÓ 

2.9.1. MARQUES VIALS 

Comprèn les marques vials sobre el paviment per a separació de vies de circulació, les bandes 
contínues de prohibició d’avançament així com les reflectants de color blanc de separació de 
voral i calçada. Les zones a pintar venen definides als Plànols. 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 la Direcció d’Obra 
els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d’avançar. 

El Contractista especificarà el tipus de pintura, esferes 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 a la seva anàlisi al laboratori. 

A efectes d’aplicació s’hauran de tenir en compte les següents dosificacions de pintura, 

 Per a les bandes de 10 cm d’amplada. Setanta-dos grams (72 g) de pintura acrílica a 
l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 

 Per a les bandes de 15 cm d’ample. Cent vuitanta grams (180 g) de pintura acrílica a 
l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 

 Per a les bandes de 30 cm d’ample. Dos-cents setze grams (216 g) de pintura acrílica a 
l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 

 Per a les bandes de 40 cm d’ample. Dos-cents vuitanta vuit grams (288 g) de pintura 
acrílica a l’aigua reflexiva per metre lineal (m) de banda. 

 Per a les marques en zebrats, fletxes i illetes. Set-cents vint grams (720 g) de pintura 
acrílica a l’aigua reflexiva per metre quadrat (m2) de superfície executada. 

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, amb l’article 700 del PG-3/75, així com amb les següents 
condicions particulars. 

El factor de desgast a que es refereix l’article 700 del PG-3/75 no serà inferior a 7. 

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 i als 6 mesos com a 
mínim de 160 milicandeles per lux i metre quadrat. 

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. 

Si els resultats dels assaigs, realitzats d’acord a quant es disposa a l'Ordre Circular nº 292/86 T, 
no acomplissin les prescripcions definides al present Plec, les corresponents partides de 
materials seran rebutjades i 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 la Direcció d’Obra. 

Abans d’iniciar l’aplicació els materials a utilitzar (pintura blanca acrílica a l’aigua i microesferes 
de vidre) seran assajades per un laboratori homologat per determinar si acompleixen les 
especificacions vigents. 
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2.9.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Comprèn l’adquisició de cartells de xapa d’acer, estructures per a pòrtics, banderoles 
galvanitzades, cartells d’alumini extrusionat, senyals reflexius, pals metàl·lics i demés elements 
accessoris de senyalització. 

El Contractista efectuarà, abans d’iniciar els treballs corresponents, el replanteig dels senyals 
previstes en Projecte, per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra. 

La senyalització vertical acomplirà allò especificat a l’article 701 del PG-3/75 i a la norma 
8.3.I.C. aprovada per O.M. de 31 d’agost de 1987. 

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. 

2.9.3. BARRERA DE SEGURETAT SEMIRÍGIDA 

Es disposaran barreres de seguretat del tipus semirígides, així com les seves corresponents 
terminals als llocs indicats als Plànols. 

Les bandes portaran els elements d’unió especificats i la superposició es farà sempre en el 
sentit del tràfic. La separació entre pals de sustentació serà de dos metres (2 m). 

Els pals tindran un peu format per una platina soldada, amb quatre forats i se subjectaran 
mitjançant quatre femelles a quatre espàrrecs verticals M16, ancorats per a una tracció de  
22 kN amb forats de longitud mínima 20 cm. Els ancoratges seran solidaris amb l’estructura, bé 
per haver estat col·locats en formigonar-la, bé perquè s’hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb 
un adhesiu o per expansió. 

La Direcció d’Obra podrà modificar el sistema d’ancoratge previst pels pals, introduint les 
variants que consideri oportunes a fi d’aconseguir una fixació adequada a cada cas. 

El perfil de la tanca i el fleix seran d’acer laminat en calent amb les característiques fixades a la 
norma UNE 36.093 per al grau AP-11. El gruix nominal serà de 3 mm. 

El perfil de doble onda es fabricarà d’acord amb les dimensions i toleràncies indicades als 
Plànols. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una tolerància de ±6/3 mm. 

A la tanca recta el perfil conformat en fred tindrà una longitud útil de 4 m; les dimensions, 
toleràncies i disposició dels forats es recullen als Plànols. Ocasionalment es podrà suprimir el 
forat collís central. 

La tanca corbada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca recta, 
sotmesa a un corbat de ràdio variable, per a corbes de ràdio menor a 22 m. 

El perfil de doble onda i tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió 
mitjançant procediment de galvanitzat en calent, conforme a la norma UNE 37.507 en el cas 
dels cargols i dels elements de fixació i conforme a les normes UNE 37.501 i 37.508 en el cas 
del perfil, pals, separadors i d’altres elements. La qualitat del zenc serà la establerta a la norma 
UNE 37.301. 
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El gruix i massa mínims del recobriment seran els definits per la norma UNE 37.508 per a acers 
de gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, amb valors mitjans de 70 mm i 500 g/m² de gruix i massa 
del recobriment, respectivament. 

2.10. OBRES COMPLEMENTÀRIES 

Les obres complementaries es realitzaran amb les precaucions i proteccions necessàries per 
assolir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les instal·lacions pròximes i a la 
pròpia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni la Direcció d’Obra. 

Els treballs inclouen la dotació de tots els materials, maquinària, mitjans auxiliars i mà d’obra 
que es precisi, així com quantes operacions accessòries calguin per a la perfecta execució de la 
unitat. Respecte dels procediments previstos, aquets compliran la normativa vigent relativa a la 
producció de sorolls i vibracions, per a lo qual si fos necessari es prendran dades de soroll i de 
vibracions abans de l’inici i durant l’execució de l’activitat. 

En el cas d’utilitzar-se materials diferents dels previstos en Projecte, necessitaran l’aprovació 
prèvia de la Direcció d’Obra pel que fa a les seves condicions tècniques. 

El Contractista, abans de la utilització de qualsevol material, presentarà tant a la Direcció d’Obra 
com a la Propietat els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que 
ambdós considerin adequats per a procedir a la seva elecció i aprovació. 

Si a més, la Direcció d’Obra o la Propietat ho consideressin convenient, podran exigir-se els 
oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat 
dels materials i elements a emprar. 
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CAPÍTOL III CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR LES OBRES DE JARDINERIA 

3.1. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES 

3.1.1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

Definició i característiques generals dels elements simples 

S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la consecució 
de l’obra de jardineria objecte del present Plec de Condicions Tècniques. Les característiques 
tècniques generals dels elements simples són les que venen definides i descrites en els 
documents del Projecte de Jardineria i en el seu cas, en el Plec de Condicions Particulars. A 
judici de la Direcció d’Obra, hauran de ser examinats, comprovats i acceptats o rebutjats, si no 
compleixen les condicions exigides. 

En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se 
subjectes, els elements simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions 
que s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de condicions o 
en el plec de condicions particulars de determinada obra que ho requereixi. 

Transport 

El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, 
dimensió i altres característiques de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat de 
l’element, que no haurà de patir cap mena de desperfecte o alteració durant aquest procés, 
prenent-se les mides i accions adequades per que això sigui així. 

El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element però 
també a les de l’obra, en qualsevol cas amb la promptitud i diligència adequada a aquests  
dos factors. 

Embalatges i proteccions durant el transport i la càrrega i descàrrega de l’element 
simples 

Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no 
pateixin cap alteració, modificació, dany o degradació durant el seu transport i la anterior i 
ulterior manipulació al transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de 
l’element per tal que aquest es mantingui íntegra en les seves qualitats. Es preferiran, en 
general, aquells embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi 
ambient ni per a la seva  fabricació, manipulació i preferentment reciclables. 

Documentació 

Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació prescrita 
o adequada a cada element. En aquesta documentació hauran de constar les dades 
identificatives, descriptives, convenients o les prescriptives si existeixen per cada  
element simple. 

Inspecció, assaigs i examen 

Correspon a la Direcció d’Obra, la inspecció, assaigs i examen, per a la seva acceptació o 
rebuig dels elements simples. 

En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions, 
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 Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de condicions en les parts generals i en 
aquelles que particularment li siguin afectes. 

 Ésser examinats per la Direcció d’Obra. Les plantes seran seleccionades preferentment 
en el viver d’origen. 

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva, quedant supeditada a l’absència de 
defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de 
defecte o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat. 

L’acceptació o rebuig dels elements simples, es competència de la Direcció d’Obra, que 
establirà els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del Projecte. 

Els elements simples rebutjats hauran d’ésser retirats ràpidament de l’obra, tret de l’autorització 
expressa de la Direcció d’Obra, qui podrà sotmetre’ls a les proves que jutgi necessàries. 

Els materials hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les 
dimensions i característiques definides pel Projecte, el Plec de condicions particulars i el Plec 
de condicions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun 
d’aquests documents afectes als elements simples. 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d’Obra l’accés als vivers, fàbriques i 
instal·lacions a on es trobin els materials, podent efectuar totes les proves que consideri 
necessàries i en concret el marcatge de les plantes reservades. El cost dels viatges d’inspecció 
dels materials per part de la Direcció d’Obra serà a càrrec del Contractista. 

Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en 
la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció d’Obra. En cas de resultat 
negatiu, el cost dels assaigs correspondrà al Contractista. 

Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests 
mateixos elements, no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no 
quedin integrats en el conjunt de l’obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la mateixa. 

Reposició 

Els materials que no han estat acceptats per la Direcció d’Obra en el moment de la recepció o 
examen o durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a càrrec del 
Contractista, que si puguin ser acceptats, sotmetent-se al mateix procés de valoracions per part 
de la Direcció d’Obra, que l’element simple al que substitueixen. 

Emmagatzematge 

Els elements simples s'emmagatzemaran, quan sigui necessari, de manera que resti 
assegurada la seva idoneïtat per l’ús i sigui necessària una inspecció dels mateixos en 
qualsevol moment. 

Es tindrà especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni, aquells elements simples que per les 
seves característiques precisin atencions especials de conservació o manteniment, 
especialment pel que fa a les plantes vives o elements fràgils. 
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3.1.2. AIGUA DE REG 

Subministrament d’aigua per a reg en jardineria. 

Definició de les característiques del material 

En general l’aigua de reg ha de complir les condicions esmentades al Plec de  
Condicions Tècniques tipus de Manteniment realitzat per L’associació de Professionals dels 
Espais Verds de Catalunya. 

Referent a les aigües reutilitzades, l’aigua haurà de complir el Real Decret 1620/2007, del 7 de 
desembre, que estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades, establint els 
criteris de qualitat. A més dels especificats en l’apartat anterior cal determinar tots aquells 
paràmetres que puguin constituir un perill per a la salut humana i animal i representar una 
possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl. 

Des del punt de vista agronòmic, l’aigua haurà de complir els següents nivells de qualitat, 

pH: Valors que s’apartin de 6 a 8,5 és un índex adient de detecció d’anomalies com 
contaminacions industrials, sodificació, etc. 

Conductivitats elèctrica i contingut total en sals: Expressada en dS/m i mg/l. Es considerarà que 
un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat elèctrica superin 
els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 

Total l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1.000 mg/l s’ha de 
considerar que comporta perill de salinització del sòl i que no es recomanable la seva utilització 
en reg per aspersió. 

SAR ( relació d’absorció de sodi): L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica 
per sodificació del sòl i danys a les plantes. No ha de ser superior a 15. 

Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la 
salinitat els valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el 
diagrama de les normes Riverside. 

Índex de carbonat de sodi residual: Expressat en meg/l. L’aigua ha de ser bona. 

Les aigües es classifiquen en, 

 Bona:     de 0 a 1,25 mep./l 
 Regular:   de 1,25 a 2,5 meq./l 
 No recomanable pel reg:  més de 2,5 meq.l. 

Duresa: Expressada en graus higromètrics francesos. Les aigües molt dures són poc 
recomanables per a sòls forts i compactats. 

 Molt dolça   menys de 7 
 Dolça    de 7 a 14 
 Mitjanament dolça  de 14 a 22 
 Mitjanament dura  de 22 a 32 
 Dura    de 32 a 54 
 Molt dura   més de 54 
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Bor: Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element. 
No es aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 

 Cultius molt sensibles  de 0,3 a 1 ppm de B 
 Cultius tolerants  de 1 a 2 ppm de B 
 Cultius molt tolerants  de 2 a 4 ppm de B 

Clor: No recomanable que superi els 0,5 g/l. 

Sodi: No recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l. En aspersió no superior a 0.1 gr/l. 

Sulfat: Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin  
els 300 - 400 mg/l. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Control de qualitat 

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen un aigua no 
esdedueixen solament a donar uns valors recomanats o admesos si no que cal tenir en compte 
factors com el tipus de cultiu, de sòl, les pràctiques de conreu, temperatures de la zona i el 
sistema, dosis i freqüències de reg. 

Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres 
bàsics. En casos especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la 
xarxa caldrà tenir en compte altres aspectes. 

Paràmetres a determinar, 

 pH 
 Conductivitat elèctrica a 25 ºC 
 Carbonats 
 Bicarbonats 
 Clorurs 
 Sulfats 
 Calci 
 Magnesi 
 Sodi 
 Bor 

Índex a determinar, 

 Contingut en sals (gr./l) 
 SAR (relació d’absorció de sodi) 
 Carbonat de sodi residual 
 Duresa 

Normativa d’obligat compliment 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya 
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Totes les disposicions, normatives i lleis referents a la utilització de l’aigua vigents en el moment 
de construir l’obra. 

3.1.3. TERRES PER A JARDINERIA 

Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i 
desenvolupament del sistema radical i per al a nutrició mineral de les plantes. 

Definició de les característiques del material 

Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves 
característiques físiques, químiques i biològiques constitueixen un medi adient per a la 
implantació i desenvolupament de les plantes. 

La terra vegetal subministrada serà terra adobada i garbellada, preparada i esmenada per la 
plantació directa dels vegetals del jardí.  

Analíticament haurà de complir, 

 Contingut màx elements grossos  exempt de partícules > 20 mm 
 Textura (USDA)  terra franc-sorrenca, llim < 30% pp, argila < 20% pp 
 pH  EX 1:2,5 entre 6,5 i 7,8% (mesurat en aigua 1:2.5) 
 Conductivitat EX 1:5 inferior a 0.5 dS/m(prova prèvia de salinitat, sense guix) 
 Matèria orgànica  superior al 5% 
 Carbonat càlcic equivalent  inferior a 40%, pes sec 
 Fòsfor  de 12 a 36 ppm 
 Potassi  de 60 a 360 ppm 
 Magnesi  superior 25 ppm 
 Calci > 200 
 Nitrogen orgànic > 0.1 (%) 
 Contingut en guix < 40 

També és determinaran el contingut de metalls pesats, que han d’estar dins dels límits 
admissibles segons la legislació vigent. Les terres han d’estar lliures de propàguls de males 
herbes agressives i lliures, ni vidres, metalls o plàstics.  

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la 
Direcció d’Obra 48 hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del 
material.  Els materials s’aplegaran a l’obra segons la NTJ 02A. 

Control de qualitat 

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de mostratge 
definit pel tamany de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat adjunt a Projecte. De cada 
unitat de mostra s'analitzaran els següents paràmetres, 

 

 Contingut màxim en elements grossos % >0.2 cm, >2 cm, >6 cm 
 Textura (USDA)  Mètode de la sedimentació discontínua. MOA III  Sòls 2(b) 
 pH  EX 1:2,5 pH. MOA III Sòls 2 
 Conductivitat EX 1:5 dS/m Prova salinitat extracte de sòl 1:5. MOA III Sòls 6 
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 Matèria orgànica % MO Carboni orgànic oxidable MOA III Sòls 25 
 Carbonat càlcic equivalent % Carbonats.  MOA III Sòls 3 (a) 
 Fòsfor ppm P Fòsfor soluble en bicarbonat (Olsen).  MOA IIISòls 4 
 Potassi ppm K Potassi extraïble en acetat amònic, fotometriaMOA III 15  
  Magnesi ppm Mg  Magnesi extraïble, espectrofotometria. MOA III16(b) 
 Calcippm Ca Calci extraïble, espectrofotometria.  MOA III16(a) 
 Nitrogen%N Nitrogen per digestió amb sulfúric (Kjeldahl)MOA III Sòls 8 
 Contingut en guix % Guix. MOA III Sòls 22(b) 

També és determinaran el contingut de metalls pesats, 

 Cadmi    (mg/kg.m.s.) 
 Coure    (mg/kg.m.s.) 
 Níquel    (mg/kg.m.s.) 
 Plom    (mg/kg.m.s.) 
 Zenc    (mg/kg.m.s.) 
 Mercuri    (mg/kg.m.s.) 
 Crom    (mg/kg.m.s.)  

Es procedirà a incrementar les analítiques en el cas de que la CE 25 ºC en EX 1:5 sigui major 
que 0.5 dS/m també es determinarà, 

 CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà una ampliació dels 
anàlisi de sòls amb les següents determinacions, 

 Prova de germinació (% Mde llavors germinades) 
 Presencia de E. Coli. 
 Presencia de Salmonel·la 
 Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls) 
 Males herbes 

Unitats d’amidament 

El mesura i abonament del subministrament i estesa de la terra vegetal fertilitzada es realitzarà 
per metres cúbics (m3) realment executats mesurats sobre els plànols de perfils transversals. 
No serà d'aplicació cap coeficient corrector d'esponjament en el volum de les terres. 

Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a 
l’especificada en el present Plec de Condicions Tècniques es consideraran incloses en el preu 
de subministrament de les mateixes. 

El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la 
descàrrega, estesa, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta 
execució de la unitat d’obra. 

3.1.4. SUBSTRATS, ENCOIXINATS I ESMENES 
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Els substrats són materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que sols o 
barrejats, posats dins d’un contenidor o en el sòl permet l’establiment del sistema radical i el 
suport de les plantes. 

Les esmenes són tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, 
químiques o biològiques milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres. 

Els encoixinats són materials que eviten la sortida d’adventícies, permeten la conservació de 
l’aigua dels parterres o es barregen amb la terra o els substrats per tal d’esponjar-los.  
Es poden utilitzar diferents materials com a encoixinat: escorça de pi, restes d’esporga, terra 
volcànica, graves, etc. 

Definició de les característiques del material 

Els substrats que es detallen a continuació són els d’ús més corrent. Encara que es detallen les 
característiques de diferents materials simples utilitzats sols o barrejats comunment com a 
substrats, solament s’acceptarà com a substrat per a les finalitats d’aquest plec de condicions, 
les formulacions a base de barreges de diferents materials que garanteixen per les seves 
característiques, principalment de retenció i alliberament d’aigua, la vida de plantes en 
contenidor que no disposen de reg automatitzat. 

El substrat torba serà substituït, sempre que sigui possible, per materials similars com compost  
o fibra de coco. 

Substrats especials per jardineres 

Formulats amb matèria orgànica d'origen vegetal, argila i putzolana volcànica, les 
característiques a complir són les següents, 

 Humitat:   43-50 % m/m 
 Matèria orgànica s.m.s.:  35-43 % 
 pH:     entre 5,8 i 6,2 
 Densitat aparent:   580-750 gr/l 
 Espai porós total:   69 % 
 Aire:     22 % 
 Aigua fàcilment assimilable:  25 % 

Torba 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Escorces 

Material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres generalment pi, que es tritura i es composta, i 
que s’utilitza barrejat amb altres per plantar. Característiques, 

 Humitat: màxim 45 % (respecte a pes total) 
 Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 gr/cc segons augment del tamany de partícula 
 Espais porós total: 65-8 5% volum 
 Porositat aireació a 20 cm c.a.: 20-45 % volum 
 pH entre 6 i 7  
 Conductivitat: menor d’1 dS/m 
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Compost 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. i a la NTJ. 

Enceball 

Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs (70 % del total) amb un 30 % de 
matèria orgànica utilitzat per a la millora de les condicions de la gespa. L’enceball pot estar 
format únicament per sorra o material sorrenc. 

Característiques, 

 Sorra o material sorrenc: el 60-70% de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut 
d’argila i llim no superarà el 4 % del total. 

 Ha de ser de sílice amb un màxim d’un 5 % de carbonat càlcic. 
 Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues  

i malalties. 
 La part orgànica pot ser a torba, compost o altres materials orgànics composats i lliures 

de plagues, malures, males herbes i òrgans propagadors de males herbes. 

Fems 

Material format per les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejades amb els llits de palla. 
S’utilitzaran sempre fems madurs, en els que no es poden identificar la palla del llit, que s’ha 
descompost totalment. Característiques, 

 CE < 3dS/m 
 N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 
 Coeficient isohúmic entre 0,4 i 0,55 
 Matèria orgànica: > 25 % del pes total 
 Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 
 C/N: entre 15 i 25 
 Absent de llavors, d’herbes dolentes, escorça, serradures, etc. 
 Densitat entre 650 i 750 kg/m3 
 Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 
 S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 
 El 80 % del producte passarà pel tamís de 10 mm 

Llots de depuradora 

Els fangs de depuració hauran de trobar-se, pels paràmetres a sota referenciats, dins dels 
següents intervals d'acceptació, 

El seu contingut en Metalls Pesats haurà de ser inferior al referenciat en l'Annex IB del Real 
Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs  
de Depuració. 

Característiques, 

 Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 
 Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 
 Relació C/N < 25 
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 CE < 3 dS/m  
 Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 
 Metalls Pesats. Valors límits admesos, 

Paràmetres Sòls  pH <7 Sòls  pH> 7 

Cadmi  (mg/kg.m.s.) 20 40 

Coure  (mg/kg.m.s.) 1.000 1.750 

Níquel  (mg/kg.m.s.) 300 400 

Plom  (mg/kg.m.s.) 750 1.200 

Zenc  (mg/kg.m.s.) 2.500 4.000 

Mercuri  (mg/kg.m.s.) 16 25 

Crom  (mg/kg.m.s.) 1.000 1.500 

Altres esmenes orgàniques 

Per a la incorporació com a esmena d’altres residus orgànics provinents del compostatge 
d’escombraries urbanes o altres, a la seva recepció caldrà presentar el dictamen favorable 
emès per institucions o empreses acreditades amb aquesta finalitat davant la Junta de Residus. 

Característiques, 

 Producte garbellat com a mínim inferior a 20 mm 
 Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 
 Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 
 CE < 3 dS/m  
 Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 
 Relació C/N < 25 

Metalls Pesats. Valors límits inferiors al referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 
29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

El transport del material així com l’envasat, l’etiquetat i la documentació haurà de complir la 
norma de jardineria NTJ 05A. 

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la 
Direcció d’Obra 48 hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa  
del material. 

Els materials es podran emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un lloc 
net de residus d’obra, allunyat de sortides d’aigua i a l’ombra. 

Control de qualitat 

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada, amb un volum de mostratge  
definit per tamany de mostra definida en el Pla de Control de Qualitat del Projecte. De cada 
unitat de mostra s'analitzaran els següents paràmetres, 
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 Textura (USDA) 
 Matèria orgànica (% MO) 
 Conductivitat EX 1:5 (dS/m) 
 pH  EX 1:2,5 
 Nitrogen Kjeldahll (% N) 
 Fòsfor Olsen (ppm P) 
 Potassi (ppm K) 

SI pH EX 1:2,5 > 8 

 Calcari Actiu 

SI pH EX 1:2,5 > 8.3 

 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

SI CE 25 ºC EX 1:5 > 0.7 dS/m 

 CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 
 Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 
 Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 
 Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

Normativa d’obligat compliment 

Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de 
Depuració. Per a compost BOE nº 147 (20/6/1970) i BOE nº 181 (10/8/1988). 

3.1.5. ADOBS O FERTILITZANTS 

Materials o minerals que pel seu contingut de nutrients essencials per a les plantes asseguren 
una nutrició adient en el seu arrelament i desenvolupament. 

Es presenten en diverses formes físiques, composició química, solubilitat, reacció i riquesa. 
Incrementen o restitueixen el nivell de nutrients minerals essencials al sòl, terres i substrats. 

Definició de les característiques del material 

Adobs orgànics 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Adobs organominerals 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Adobs minerals 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 
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Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Control de qualitat 

Per verificar les característiques de les esmenes aportades es realitzaran les proves següents, 

 Densitat. 
 Presència de llavors de adventícies. 
 Riquesa en nitrogen. 
 Grau de descomposició. 
 Color, consistència i humitat. 

Direcció d’Obra podrà ordenar la realització d'aquells assaigs i proves que jutgi oportuns per a 
verificar el compliment de les especificacions exigides en el present article. 

Normativa d’obligat compliment 

Ordre ministerial de 14 de juliol de 1988 (BOE de 10 d’agost), que desenvolupa el Reial  
Decret 72/1988. En tots aquests productes el contingut en metalls pesants no ha de superar els 
màxims establerts.  

Han de complir els annexos I,II, IV de l’Ordre del 11 de juliol de1994 sobre Composició i 
Comercialització de Productes Fertilitzants. Ministeri d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. BOE 14 de Juliol de 1994. 

Els productes fertilitzants han d’ajustar-se en tot a la normativa vigent del Departament 
d’Agricultura i a qualsevol altra d’un organisme competent que es dicti posteriorment. 

3.1.6. ADDITIUS I PRODUCTES PER A HIDROSEMBRES 

Els materials utilitzat per dur a terme una hidrosembra poden comprendre els següents 
ingredients: barreja de llavors, coadjuvant biològic, encoixinament (mulch), esmena, fertilitzant, 
fixador, súper absorbent, additius i l’aigua. 

Definició de les característiques del material 

Definits segons la norma de jardineria NTJ 08H. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

L’emmagatzematge dels materials a dojo es farà sota cobert i es dipositaran en un recipient net 
i inalterable o sobre una base neta, impermeable i allunyada d’humitats i de materials que 
puguin modificar la seva puresa i característiques. 

Normativa d’obligat compliment 

NTJ 08H: 1996 Hidrosembres. 

MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras y 
modificaciones. (BOE de 15 de juliol de 1986). 

MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones. (BOE 
de 6 de febrer de 1988). 
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3.1.7. FITOSANITARIS 

Característiques exigibles dels productes fitosanitaris aplicats en tots els elements vegetals, els 
quals formen part de l'obra. 

Definició de les característiques del material 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Segons les condicions esmentades al Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment 
realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Normativa d’obligat compliment 

Legislació Estatal 

 Ordre de M.A. de 31/1/73 sobre classificació de productes fitosanitaris per la seva 
perillositat sobre la fauna silvestre (BOE 19/3/73). 

 Ordre del M.A. de 4/12/75 que restringeix l’ús de plaguicides d’elevada persistència 
(clorats) (BOE 24/12/75). 

 Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la 
fauna silvestre (BOE 19/12/75). 

 Ordre de la Presidència del Govern de 29/9/76 per la qual es regula la fabricació, el 
comerç i l’ús dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 

 Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació Tècnic - 
Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 24/1/84). 

 Reial Decret 2216/85, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament sobre Declaració 
de Substàncies Noves i Classificació, Envasat i Etiquetatge de Substàncies perilloses  
(BOE 27/11/85). 

 Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnic - 
Sanitària per a la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides ja registrats  
(BOE 31/12/85). 

 Ordre del M.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de  la comercialització i utilització de 
productes fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les 
Directrius 79/117 CEE del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (BOE 
1/3/86). 

 Ordre del M.A. de 7 de setembre del 1989 sobre la prohibició de comercialització i 
utilització de productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en 
aplicació de les Directrius 79/117/CEE del Consell Europeu i les seves posteriors 
modificacions. 

 Ordre del M.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de comercialització o utilització de 
productes fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/989). 

 Ordre del M.A. d’1 de febrer del 1991 sobre prohibició de comercialització oi utilització 
de certs productes fitosanitaris (BOE 12/2/91). 

 Real Decret 162/1991 de 8 de febrer del 1991, pel el qual es modifica la Reglamentació 
Tècnic  Sanitària per la fabricació, comercialització i utilització dels plaguicides (BOE 
15/2/91). 

Plec de Condicions Tècniques Pàg. 83 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

 Reial Decret d’11 de març, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica - Sanitària 
per la Fabricació, comercialització i utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 

Legislació de la Generalitat de Catalunya:  

 Ordre del DARP de 20 de maig del 1985, per la qual el Registre oficial de Productors i 
distribuïdors de Productes i Material fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85. 

 Ordre del DARP de 30 de setembre del 1988, pel qual es regula el funcionament del 
Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 

 Ordre del DARP de 3 de novembre del 1989, pel qual es prorroga el termini perquè les 
persones o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i 
Serveis Plaguicides actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l’Ordre de 30 de 
setembre del 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i pesca (DOGC nº 1225 
de 29/11/1989). 

 Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
 Ordre del DARP de 4 de març del 1997, pel qual es regula la formació del personal de 

les empreses d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda  
(DOGC 2353 de 18/3(97). 

 Decret 149/1997, modifica la regulació del registre Oficial d’Establiments i Serveis 
plaguicides, repartint-se la seva gestió entre el DARP i el departament de Sanitat 
(DOGC 23/6/97). 

En cas de derogació o actualització de normativa, la darrera aprovada serà d’obligat 
compliment. 

3.1.8. FRONDOSES 

Subministrament de frondoses per a ús en jardineria. 

Definició de les característiques del material 

Les frondoses destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i les 
condicions particulars de la NTJ 07D i NTJ 07E i les especificacions que aquí es presenten. Les 
plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades. 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a un 
contenidor més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser desitjables 
formes especials amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, els lots no tenen 
perquè ser homogenis. 

Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 m sobre el nivell del sòl o del coll 
de l’arrel. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels individuals. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Segons les condicions de subministrament descrites a les NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07E i NTJ 07Z. 

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 
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Control de qualitat 

Control a la recepció dels materials 

Segons la NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07E. S’exigiran sempre tots els albarans de les plantes. 

Control fitosanitari 

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits i a la vegada impedir la 
proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius.  

Passaport fitosanitari 

El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A. 

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat 
publicat per la Generalitat de Catalunya. 

Control fitosanitari a la recepció  

Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s’indica a les 
NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07 E, NTJ 07V. 

Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no 
apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es 
podran efectuar les proves de laboratori que Direcció d’Obra cregui necessàries. 

Tot i que les plantes es donin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malalties que es 
puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició. 

Normativa d’obligat compliment 

 NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca. 
 NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent. 
 NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació 
 NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra 
 NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
 MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE 

nº. 168, 15 de juliol 1986. 
 Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions 
 Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula 

la comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se 
document que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent referència 
explícita als números de lot i etiquetes oficials. 

3.1.9. ARBUSTS I ENFILADISSES 

Subministrament del material vegetal per a ús en jardineria. 

Definició de les característiques del material  

Els arbusts destinats al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i les 
condicions particulars de la NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I i les especificacions que aquí es 
presenten. Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades. 

Plec de Condicions Tècniques Pàg. 85 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

Els arbusts de fulla caduca subministrats amb arrel nua han de disposar d’una cabellera de 
diàmetre mínim segons la fórmula següent, 

 Diàmetre de la cabellera = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3 

Els arbusts de fulla caduca subministrats amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions 
mínimes de pa de terra a partir de les fórmules següents, 

 Diàmetre del pa de terra = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 3  
 Profunditat del pa de terra = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 0,7 

En el cas d’arbusts de fulla perenne les fórmules són les següents: 

 Diàmetre del pa (en cm) = Mitjana de la classe perimetral del tronc (en cm) x 2 
 Profunditat del pa de terra (en cm) = Diàmetre del pa de terra (en cm) x 1,2 

Els arbusts de fulla caduca i els arbusts de fulla perenne subministrats en contenidor han de 
disposar d’un volum del contenidor proporcional a la mida de la planta. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Segons les condicions de subministrament descrites a les NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I i NTJ 07Z. 

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 

Control de qualitat 

Control a la recepció dels materials 

Segons la NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I. S’exigiran sempre tots els albarans i passaports 
fitosanitaris de les plantes. 

Control fitosanitari 

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la 
proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius.  

Passaport fitosanitari 

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat 
publicat per la Generalitat de Catalunya. 

El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A. 

Control fitosanitari a la recepció  

Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s’indica a les 
NTJ 07A, NTJ 07F, NTJ 07I, NTJ 07V. 

Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no 
apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es 
podran efectuar les proves de laboratori que Direcció d’Obra cregui necessàries. 

Tot i que les plantes es donin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malalties que es 
puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició. 

 

Pàg. 86  Plec de Condicions Tècniques 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

Normativa d’obligat compliment 

 NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 
 NTJ 07F: Arbusts  
 NTJ 07I: 1995 Enfiladisses. 
 NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació 
 NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra 
 NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
 MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE 

nº. 168, 15 de juliol 1986. 
 Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions 
 Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula 

la comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se 
document que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent referència 
explícita als números de lot i etiquetes oficials. 

3.1.10. ELEMENTS COMPLEMENTARIS 

Elements destinats a facilitar la correcta implantació dels vegetals en un jardí o a protegir  
els mateixos.  

Definició de les característiques del material 

Aspratges, vents i protectors 

Destinats a la protecció i sustentant de la part aèria de les espècies vegetals arbustives durant 
els anys següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es considerin precisos 
per l’arrelament de l’arbre. 

Aspratge o tutor 

Es complirà la NTJ08C i les especificacions del Plec de Condicions Tècniques tipus de 
Manteniment realitzat per l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Vents 

Es complirà la NTJ08C i les anotacions següents, 

Donada la seva funció resistent i normalment en arbres grans, seran cables d’acer trenat i 
secció normalitzada de 8, 10 ò 12 mm de diàmetre. Per a determinar-lo cal considerar, espècie 
arbustiva i el seu port, proporció del pa de terra respecte a l’alçada, grau d’exposició al vent i 
tipus de terreny de plantació. 

Com a norma general el diàmetre 10 mm solucionarà la majoria de casuístiques. 

La unió amb el tronc es realitzarà amb anella metàl·lica de planxa d’acer d’un mínim de 2 mm 
de gruix, protegida interiorment amb material tou tipus neopré, cuir, etc. L’anella tindrà una 
amplada mínima de 10 cm. Es construirà en dos meitats unides amb espàrrecs roscats  
per tal d’ajustar-la al diàmetre del tronc. El conjunt es dimensionarà per a garantir la capacitat 
resistent predeterminada. 

Sistemes soterrats  

Es complirà la NTJ08C. 

Plec de Condicions Tècniques Pàg. 87 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

Protectors 

Es complirà la NTJ08C i les anotacions següents, 

Protegiran la part baixa del tronc contra raspaments, cops o altres incidents que puguin danyar-
lo ja siguin provocats per vehicles, persones o animals. 

El cas més normal es protegir-lo contra els vehicles. Tindran una alçada visible mínima de 60 
cm. Protegiran tot el seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm del tronc. Aniran ancorats 
amb un mínim de 3 punts al terra. 

Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal 
considerar que els protectors han d’oferir un efecte dissuasori per evitar el cop resultant de 
maniobres de vehicles  a una velocitat màxima de 20 km/h. 

Escocells 

Cal seguir la NTJ 08B. 

Reixes d’escocells 

Cal seguir el Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Tubs d’aireació 

Cal seguir la NTJ08C i el Plec de Condicions Tècniques tipus de Manteniment realitzat per 
L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Seran tubs disposats en el perímetre del forat de plantació en un número no menor de 4. El 
diàmetre mínim del tub serà de 50 mm. La seva secció tindrà una inèrcia suficient per tal de no 
aplastar-ho amb el pes de les terres de plantació de l’arbre.  

Podrà ser de diversos materials però es convenient que el seu cost no sobrepassi el 2% del 
cost de l’arbre plantat. Es recomana tubs de materials plàstics rebutjant el PVC. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Aspratge o tutor. Es subministraran empaquetats en un número no major de 100 unitats i un pes 
inferior a 500 kg. L’emmagatzematge es realitzarà en piles de tres paquets d’alçada màxima i 
en local cobert a temperatura ambient. 

Vents Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 

Protectors Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 

Reixes d’arbres Es subministraran en paquets que garanteixin la seva integritat i paletitzats amb 
un pes inferior a 1000 Kg. Les diferents peces que composin una reixa d’escossell es 
subministraran juntes. L’emmagatzematge es realitzarà en lloc cobert i a temperatura ambient. 

Normativa d’obligat compliment 

DIN 53857, DIN 53857/2, DIN 53858 i DIN 53363. 
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3.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D’OBRA 

3.2.1. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS 

Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui factible. En 
quant al sòl, si es bona qualitat es procedirà a l’extracció de la primera capa fèrtil i la seva 
reincorporació una vegada efectuada. 

L’àmbit d’aplicació és en els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es  
tracta d'urbanitzacions com de zones de paisatge. Té la finalitat de garantir la protecció  
d'arbres, arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl vegetal, fins i tot els boscos; a partir 
d'ara, àrees de vegetació. 

Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació segons la 
NTJ 03E. 

L'aplicació d’aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot el 
temps que durin els treballs de construcció. En tots els casos descrits amb anterioritat, els 
arbres estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de vida futura, mesurada 
en dècades. Aquests elements es protegiran segons la NTJ 03E. 

Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables, 
no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 

Condicions de la partida d’obra executada 

En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les 
plantes i, fins i tot, de danyar-les. 

Els danys poden ser causats especialment per, 

 contaminació química, 
 foc, 
 excés o embassament d'aigua, 
 compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, així 

com per l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció. 
 compactació del sol produïda per raons tècniques de construcció, 
 moviments de terres (buidades o terraplenaments), 
 obertura de rases i altres excavacions, 
 deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 
 aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 
 descens del nivell freàtic, 
 elevació del nivell freàtic salí i 
 impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recuiments estancs. 

La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de 
l'espècie que cal protegir així com del tipus i de la duració dels treballs de construcció. 

Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 
1,80 m d'alçària. 

Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar 
destinada a edificacions, modificació de la cota del terreny, camins o altres superfícies dures 
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s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25 m 
d'alçària. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes. 

Condicions del procés d’execució 

Cal seguir les proteccions especificades en la NTJ 03E. 

Protecció de la zona radical en cas de recobriments 

Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a 
l'aire i a l'aigua. Si posteriorment ha de cultivar-s'hi nova vegetació, aquests materials hauran de 
tenir, per regla general, un gruix de 20 cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no 
superior a 50 cm, per a suport de la vegetació. 

No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria 
seleccionar els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, 
per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a aquesta zona. 

Els materials absolutament isolants del sòl no han de recobrir més del 30 % de la zona radical 
d'un arbre adult; i els materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50 % Si s'han de 
canviar els materials dipositats, caldrà d'aplicar les mateixes mesures. 

En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per 
exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc. 

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la 
base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant. 

Normativa de compliment obligatori 

NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Método de valoración del arbolado 
ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 

3.2.2. TRASPLANTACIÓ D’ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS 

La trasplantació d'arbres i arbusts exemplars. Té com a finalitat proporcionar les especificacions 
sobre les tècniques de trasplantació dels arbres i dels arbusts exemplars; garantir el reeiximent i la 
salvaguarda dels exemplars que, pel fet de no poder ser mantinguts on estan, hagin de ser 
trasplantats i preservats de la seva eliminació. També, assenyalar les hipòtesis i les condicions en 
les quals la trasplantació té un alt risc i cal desestimar l'operació. 

S’entén com a arbre o arbust exemplar aquell vegetal llenyós que ha assolit la maduresa 
representativa de la seva espècie i, en altre cas, individu singular amb uns valors considerables de 
grandària, de vigor, d'edat, d'un valor econòmic molt elevat sobre l’estàndard bàsic de l'espècie o 
diversos factors a la vegada. 

Seran objecte de trasplantament les espècies vegetals especialment protegides bé en legislació 
general sobre protecció d'espècies endèmiques, legislació específica territorial (Espais naturals, 
Parcs naturals, Reserva natural), inventariades pel seu valor monumental, definides en Projecte 
i referenciades en el seu inventari botànic, i a criteri de Direcció d'Obra atenent al seu caràcter 
singular i valor ecològic. 
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Es reconeixen dos grups diferents d'exemplars, 

 Exemplars que han estat preparats per a la seva trasplantació 
 Exemplars que no han rebut cap operació prèvia a la trasplantació 

Les tècniques i les opcions que s'han de prendre en les operacions de la trasplantació varien per a 
cada grup. Cal una atenció especial per aquells exemplars en què, per la combinació de mida i 
pes, és necessari l'ús de maquinària especial per dur a terme l'operació. 

La trasplantació d'un arbre o d'un arbust exemplar ha de ser sempre l'última opció que s'ha de 
prendre. Els arbres monumentals no es poden trasplantar en cap cas. 

En tots els casos cal la valoració d’afectació i l’autorització de Direcció d’Obra. 

Condicions de la partida d'obra executada 

Per avaluar la viabilitat de trasplantació d’un exemplar cal seguir les especificacions de la  
NTJ 08E. 

Condicions del procés d’execució 

Època de trasplantació 

Es compliran les especificacions que descriu la NTJ 08E. 

Protecció dels serveis 

Segons NTJ 08E. 

Operacions de trasplantació 

 Conceptes bàsics d'una trasplantació executada correctament 
 Extracció a partir del pa de terra 
 Realització de talls correctes 
 Regulació de l'equilibri hídric i protecció de l’escorça 

Sistemes de trasplantació 

 Convencional en diverses fases 
 Convencional en una fase 
 Amb trasplantació en diverses fases  
 Amb trasplantació en una fase 

Les operacions de trasplantació s’han d’executar seguint els apartats corresponents de la  
NTJ 08E Trasplantació de Grans Exemplars d’acord amb el sistema emprat. 

Normativa de compliment obligatori 

NTJ 08E:1994 Trasplantació de grans exemplars. 

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Método de valoración del arbolado 
ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 

Ajuntament de Barcelona. Ordenança de zones naturals i espais verds. Aprovada el 25  
d’abril de 1997. 
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Seran objecte de trasplantament les espècies incloses en la legislació a sota referenciades, 

 Conveni relatiu a la conservació de la vida  silvestre i del medi natural d'Europa. 
Conveni Berna) (BOE Núm. 235, 1 d'octubre 1986). 

 Catàleg General d’Espècies Amenaçades (Real Decreto 30, marzo 1990, Núm. 
439/1990, BOE Núm. 82) 

 Protecció d’Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Real Decreto 15 octubre 1982, 
Núm. 3091/82, BOE Núm. 280). 

 Protecció d'Espècies Amenaçades de la Flora Silvestre (Orden 17 septiembre de 1984, 
BOE Núm. 232). 

3.2.3.- DRENATGE DE LES TERRES 

Un dels factors més determinants de la viabilitat de la vegetació passa per garantir el drenatge  
de les terres. 

Condicions de la partida d’obra executada 

Habitualment en cada Projecte es farà la següent comprovació de camp a càrrec del 
Contractista: obrir varis forats de 40x100x110 al llarg de la zona de plantació, i omplir-los 
d’aigua. Caldrà marcar amb una cinta aïllant el nivell inicial de l’aigua i anar mesurat el seu 
descens cada 24 h. Si en 24 h no s’ha buidat totalment entendrem que el terreny no drena el 
suficient i caldrà valorar en funció de les espècies previstes si és necessari un sistema de 
drenatge. Si en tres dies els forats no s’han buidat esdevindrà imprescindible un sistema  
de drenatge. 

Si el subsòl és de poca qualitat, està contaminat o és difícil de drenar, s’ha d’habilitar una capa 
drenant aïllada del subsòl i de la terra amb una tela geotèxtil. 

Condicions del procés d’execució 

Es defineixen per tant dos nivells de drenatge, 

Drenatge en profunditat pels arbres 

Estarà format per una rasa drenant de 30 per 30 cm, situada a 1,3 m de fondària com a mitjana, 
composada per un tub de PVC corrugat de doble paret, de 100 DN, embolcallat per graves i un 
geotèxtil de feltre no teixit, de 105 g/m2. Les aigües recollides s’evacuaran sempre, a un pou de 
drenatge o a la xarxa de recollida de pluvials. 

Drenatge de la gespa 

Estarà format en els llocs més desfavorables (per la baixa conductivitat hidràulica del terreny o 
per l’ús intensiu del mateix) per una malla de drenatge, tipus enkadrain, situada a 30 cm de 
fondària, formada per un nucli de poliamida i protegida per dos capes de geotèxtil de feltre no 
teixit. Aquesta estructura permet un drenatge de 1.200 l/h per metre quadrat. L’aigua recollida 
per aquesta malla serà evacuada per un col·lector format per un tub de PVC corrugat que 
desembocarà en un pou de drenatge.  

En les zones a on es preveu un ús menys intensiu l’evacuació de l’aigua es realitzarà mitjançant 
una rasa drenant de 30 x 30 cm situada a 60 cm de fondària i amb la formació de pendents de 
la base de les terres. 
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Normativa d’obligat compliment 

No hi ha normativa d’obligat compliment. 

3.2.4. MOVIMENT DE TERRES 

Totes aquelles terres que s’utilitzin en la partida d’Obra Civil siguin les del propi indret o siguin 
portades de un altre lloc, han de complir uns mínims de requisits per ser acceptades com a 
base per les plantacions. Les terres han de tenir unes característiques físiques i químiques  
mínimes que garanteixin la instal·lació i desenvolupament correcta de les plantes, d’acord amb 
l’apartat corresponent. 

S’entén com a sòl base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el perfil de 
Projecte de manera que quedin 25-30 cm per a la cota de definitiva a fi de desprès fer les 
aportacions de terres preparades que s’indiquin en la partida de Jardineria ,cas es clar, que les 
terres utilitzades no compleixin els mínims requerits.  

Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de conreu, en 
els moviments de terres caldrà respectar al màxim la configuració dels perfils modificats ja que 
la primera capa d’uns 20-30 cm es la de sol fèrtil. 

Per tan en el cas que en la partida d’Obra Civil contempli aportació de terres, caldrà saber 
l’origen de les mateixes. Si a mes, procedeix de perfils profunds, serà necessari un procés de 
meteorització. Tan mateix el sòl base no haurà de tenir cap tipus d’agent contaminant, restes 
d’obra ni elements estranys. 

Un cop acabats els treballs de Moviments de Terres d’Obra Civil. Es considera Moviments de 
Terres en la partida de Jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 25-30 cm, 
descompactació, modelatge del terreny i aportació de la ultima capa de terra o substrat. 

Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions: 

 Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterronar, si es necessari. 
 Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de 

terres preparades 
 Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s’escau. 
 Reperfilat del terreny, manual o mecànic deixant la superfície llesta per a la sembra. 
 En cas de que el Projecte respecti elements vegetals pre-existents, 

 Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d’estar degudament protegits, d’acord amb 
les especificacions de l’apartat corresponent.  

 Si hi han canvis de cotes importants, no es podrà ni afectar les arrels ni tapar el tronc, 
això implica el seu trasplantament segons Projecte i seguint les indicacions de l’apartat 
corresponent.  

En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del Plec de Condicions. 

Condicions de la partida d’obra executada 

Es farà un control exhaustiu del replanteig de fites, aquestes estaran col·locades entre elles a 
una distancia suficient que el error de perfilat no superi 2-5 cm. 

Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no 
superaran mai els 2cm, de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició de saó. 
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En els casos de restauració de talussos serà necessari d’una manera artificiosa subjectar la 
base o llit del substrat. 

Condicions del procés d’execució 

Es considera correcta si els treballs s’han realitzat a una profunditat mínima de 60cm. En cas de 
que en el procés de subsolat sortissin materials d’obres o contaminats serà d’obligat 
compliment fer el rebaix oportú i retirar en la seva totalitat les runes al abocador i substituir el 
seu volum amb terres adequades, tot això sempre sota la supervisió de Direcció d’Obra. La 
relació superfície - mitjans de treball, serà directament proporcional per tal de no endarrerir  el 
procés d’execució, així mateix s’evitarà treballar en temps de pluges quantioses de manera que 
caldrà esperar que el terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre 
l’estructura del sol (quan la terra no s’enganxi a les rodes). 

Abans de l’aportació de terres es fresarà la superfície d’assentament amb grada no rotativa. 
L’estesa es realitzarà en una sola tongada d'un gruix mínim de 20 cm. Si l'estesa s'executa per 
mitjans mecànics, no s'admetrà que l'accés de la maquinària al front d'avanç es realitzi sobre el 
material estès. 

Per realitzar aquestes tasques s’haurà de tenir marcat un itinerari de entrada i sortida per tal de 
no interrompre altres processos dins la mateixa obra. 

Les fites d’acotació seran de fusta, no es podran utilitzar barilles d’obra i aniran marcades de 
color per tal de poder-les identificar amb facilitat. 

En cas que en el procés d’excavacions en la partida d’Obra Civil es trobessin aigües freàtiques 
caldrà fer les consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de reconduir-
la o emmagatzemar-la per la seva posterior utilització per a regar.  

S'entén per "capaceo" i “aplec de materials edàfics” el conjunt d'operacions d'excavació i aplec 
diferenciat, selectiu i acurat de materials edàfics, realitzades amb el fi de conservar els sòls 
existents en la zona d'actuació per tal de restituir-los en el curs de l'execució de l'obra. 

Previ al “capaceo” es procedirà a les tales, retirada de soques i segues operacions que hauran 
de ser executades per ordre explícita de Direcció d’Obra. A la vista del terreny i  
vegetació Direcció d’Obra estimarà l'oportunitat d'incorporar al material edàfic d’aplec la 
vegetació herbàcia i/o arbustiva.  

Les operacions d'excavació, transport i aplec, (així com quantes operacions ordeni Direcció 
d’Obra per la millor conservació de sòls aplegats o arreplegat) es realitzarà en condicions de 
saó, entenent-se aquesta com l'interval d'humitat comprés entre el Límit de Retracció i el Límit 
Plàstic definits conforme amb la normativa NLT del "Ministerio de Fomento". 

L’aplec de sòls haurà de realitzar-se amb els mitjans adequats per tal d’evitar la seva 
compactació. En cap moment, la Densitat Aparent del sòl superarà el 90 % del Proctor Normal. 

L'excavació s'executarà de forma diferenciada realitzant-se els "capaceos" dels diferents 
horitzons de diagnòstic de forma seqüencial evitant la mescla dels mateixos. Les cotes 
d'excavació i la seva freqüència seran els definits en els Documents del Projecte, o en el seu 
defecte els definirà la Direcció d’Obra, previ estudi edafològic de la zona d'actuació. 
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Els materials s’ aplegaran diferencialment per horitzons en base a la seva classificació genètica 
(Soil Taxonomy System). Direcció d’Obra podrà exigir aplegaments diferents d'un mateix horitzó 
en base a característiques edafològiques clarament diferenciades. 

L’aplec es realitzarà per descàrrega successiva de camions sense que s'admeti que el 
descarregadament de camions es realitzi amb l'accés sobre el material d’aplec. No es realitzarà 
operació alguna (rasejant de cota d’aplec, sembres, capgirell) llevat ordre expressa de Direcció 
d’Obra, ni es traslladaran els aplecs, per la qual cosa s'haurà de preveure que el terreny 
destinat a aquesta finalitat no es vegi afectat per treballs en el curs de l'Obra. 

Normativa d’obligat compliment 

No hi ha normativa d’obligat compliment. 

3.2.5. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

S’entendrà com els treballs d’aportació i estesa de terres, cas que calguin aportar-ne, 
fertilitzants i esmenes, i la preparació del terreny per la plantació dels diferents vegetals.  

Quan el sòl no aplegui les condicions físiques i químiques esmentades en l’apartat 
corresponent, es podrà ordenar treballs fertilitzants i d’esmenes, tan per a la composició 
química, amb adobs minerals o orgànics, com a la física, amb aportacions o garbellats.  

En el cas de tractar sobre un sol fèrtil i que coincideixi la cota del terreny amb la de Projecte es 
podrà procedir directament al seu condicionament. 

Si el subsòl és de poca qualitat i difícil de drenar, s’ha d’habilitar una capa drenant aïllada del 
subsòl i de la terra amb una tela tipus geotèxtil. 

Els processos de condicionament tindran un ordre en funció del tipus de plantació a executar. 

Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra el següent ordre d’operacions, en funció de 
les diferents plantacions que requereixi el Projecte: 

 Subministrament i estesa de terres preparades 
 Preparació del terreny per a la plantació d’arbrat  
 Preparació del terreny per a la plantació d’arbust  
 Preparació del terreny per a la plantació de vivaç  
 Preparació del sòl per a sembra de gespes  
 Preparació del sòl per a prats  
 Preparació del sol en talussos per hidrosembra  

Condicions de la partida d’obra executada 

Es seguirà la NTJ 02A i les especificacions següents, 

En tots els casos, dels diferents tipus de plantació, el terreny haurà d’estar perfectament 
condicionat, tan físicament com químicament, això implica en cada cas un procés concret.  

En general, físicament ha de quedar homogeni, sense grans pedres, airejat, amb prou volum 
explorable per a les arrels i ben treballat per tal de que la plantació es trobi amb un sol que s’hi 
pugui ancorar be, trobant aigua i aire en la proporció adequada per el seu desenvolupament. 

Químicament ha de quedar homogeni, esmenat i amb tots els elements minerals necessaris 
incorporats per tal de que les plantacions ho puguin assimilar per alimentar-se correctament. 
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Les terres han d’estar netes de llavors, insectes i fongs. 

En general en els projectes de plantació caldrà estendre en la part superior una capa no inferior 
a 5cm ni superior a 10 cm d’encoxinament.  

Condicions generals del procés d’execució 

En el moment de fer el condicionament del terreny la superfície ha d’estar néta d’herbes, 
soques, materials grollers i d’obra així com d’elements estranys.  

Abans de fer l’aportació de terres es farà una comprovació sobre terreny del drenatge, el 
subsolat, perfilat i acotament de la superfície. 

En l’aportació de terres caldrà tenir en compte a l’hora de calcular el volum per assolir la cota 
final de Projecte l’assentament del mateix, que en cap cas serà retribuït com a tal. 

La col·locació de terres es realitzarà en petites piles no més grosses de 20 m3 per a la seva 
barreja amb les degudes quantitats d’esmenes. En tot cas s’ha de garantir una barreja 
suficientment homogènia. 

Les esmenes i adobats d’acció lenta s’incorporaran al sòl abans de llaurar, assegurant la 
uniformitat en la seva distribució. Les esmenes húmiques es faran uns dies abans de la 
plantació, i s’enterraran immediatament per evitar pèrdues de nitrogen. Els adobats locals, com 
son els que corresponen a plantacions individualitzades, es faran directament al forat, en el 
moment de la plantació. Tots els materials s’hauran de manejar en un estat d’humitat en que ni 
s’aterronin ni es compactin excessivament. 

La incorporació en aplec solament es realitzarà per ordre expressa de la Direcció d’Obra i amb 
medis mecànics autoritzats per aquesta. El material d’aplec haurà de complir amb les  
condicions de saó. 

El tipus de maquinaria emprada, i les operacions amb elles realitzades, tal com el llaurat, la 
incorporació d’esmenes i adobs, i les excavacions, han de ser tals que evitin la compactació 
excessiva del suport o sòl base i de la capa de substrat. Les propietats mecàniques dels 
materials, la humitat durant l’operació d’estesa han de ser tingudes en compte per no originar 
efectes desfavorables per les plantes. 

S'acceptarà la Unitat d'Obra sempre que la Densitat Aparent després de l'execució del fressat 
sigui inferior al 90 % del seu Proctor Normal, definit aquest conforme a la normativa NLT del 
"Ministerio de Fomento". 

L’acabat i refinat de la superfície a de quedar adaptat al futur perfil final d’obra. 

Condicions particulars del procés d’execució 

La Unitat d'Obra es realitzarà en condicions de saó, entenent-se aquest amb l'interval d'humitat 
comprès entre el Límit de Retracció i el Límit Plàstic, definits conforme amb la normativa NLT 
del "Ministerio de Fomento". 

Queda expressament prohibit el pas de qualsevol tipus de maquinària, excepció feta de la 
requerida per la plantació i sembres, un cop realitzada aquesta Unitat d'Obra. 

Seguint les indicacions del quadre: “Disposició de terres per capes en treballs d’obra nova en 
jardineria”, caldrà nomenar les següents condicions particulars: 
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Plantació d’arbrat 

Segons la NTJ08C. 

Plantació d’arbust 

Segons la NTJ 08B. 

Plantació de vivaç 

Segon les especificacions de la NTJ 08B en l’apartat PLANTACIÓ D’HERBÀCIES. 

Sembra de gespa 

Cal seguir la NTJ 07N i la NTJ 08G. 

Sembra de praderes 

Veure l’apartat anterior sembra de gespes 

Talussos per hidrosembres 

Segons la NTJ 08H. 

Control de qualitat 

El control de qualitat es realitzarà sobre la unitat d’obra executada, amb un volum de mostreig 
definit per la mida de la mostra definida en el Pla de Control de Qualitat.  

Es determinarà la fondària de la preparació del terreny mitjançant cates o sondejos dels 
materials preparats. Es controlarà el treball de tota la superfície del terreny. S’avaluarà 
visualment el grau de despedregament realitzat i l’aterronament del material. En el cas de que 
alguna zona no acompleixi el nivell de qualitat definit en el Projecte es repetirà fins assolir-lo. 

Les esmenes orgàniques a dojo s’analitzaran en un laboratori per certificar les seves 
característiques químiques i biològiques. Els adobs químics s’acompanyaran dels certificats de 
fabricació corresponent.  

En cas de dubte de la dosificació realment executada pel Contractista, s’analitzarà la terra un 
cop esmenada, per verificar que s’arriba a les condicions de qualitat definides al capítol  
d’elements simples. 

La metodologia d'anàlisis serà l'establerta en el Real Decreto del 12 de Juliol de 1991 pel que s' 
Aprova els "Métodos Oficiales de Análisis de Productos Orgànicos Fertilizantes". La 
metodologia d'anàlisis serà l'establerta en els Annexes del Real Decreto 1310/90. 

Normativa d’obligat compliment 

No hi ha normativa d’obligat compliment. 

3.2.6. ARREPLEGADISSA DEL MATERIAL VEGETAL 

Emmagatzemant d’espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa 
de terra protegit amb malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar al mateix dia. Val a dir 
que es procurarà minimitzar i evitar en la mesura de lo possible, per tal de plantar de seguida 
que es rebin les plantes.  
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No esta inclòs les qualitats dels subministraments al inici, però les espècies vegetals han de 
complir en el moment que van a ésser plantats i sortiran del viver d’obra, tots els nivells de 
qualitat exigibles a una partida, tal i com si acabessin d’arribar. 

Cal seguir la NTJ 07Z i les especificacions descrites en aquest apartat. 

Condicions de la partida d’obra executada 

Les plantes s’han de mantenir amb bones condicions durant el temps que estigui al viver d’obra. 

El material edàfic haurà de complir amb les condicions dels materials establerts en els articles 
corresponents a Terra vegetal tipus A i Terra apte pel cultiu. S'assegurarà de què es subministri 
suficient aigua per a l'adequat manteniment de les plantacions. 

Els lots de procedència no es mesclaran i a efectes de la seva plantació en el viver seran 
d'aplicació les condicions establertes en l’Article d’Execució de Plantacions. 

Condicions de procés d’execució 

Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat de material 
vegetal del Plec de Condicions.  

Preparació de la zona destinada al viver d’obra 

S’haurà d’escollir una zona resguardada del vent dins de l’obra per tal de fer l’arreplegadissa del 
material vegetal. 

A la primavera – estiu s’haurà de protegir les plantes contra la insolació amb una malla 
d’ombreig de 70 %  sostinguda per una petita estructura metàl·lica. 

En el cas de tardor - hivern en zones extremes s’haurà de protegir contra el fred amb palla al 
voltant dels contenidors o pa de terra. En el cas de planta sensible a les gelades es prohibeix 
emmagatzemar-la a l’exterior dins d’aquesta època. En qualsevol cas s’ha de tenir la previsió 
d’un túnel de plàstic per fer front a les condicions més adverses, segons indiqui o no la  
Direcció D’Obra. 

S’haurà de tractar contra qualsevol malaltia. 

El viver d’obra deurà estar suficientment tancat i vigilat per evitar robatoris. En el cas d’haver-hi 
es responsabilitat del Contractista la seva reposició, sense cap càrrec per a la Propietat dins del 
Projecte i obra.  

En general l’emmagatzemen serà com a màxim d’una setmana dins del viver d’obra sense 
plantar-se al lloc definitiu per la majoria dels arbres i arbusts. Els arbres acopiats en bones 
condicions podran romandre-hi més temps, evitant sempre la brotació dels caducifolis. 

Com a màxim es podrà estacionar un dia la planta vivaç o gespa o gespitosa (Dichondria) al 
viver d’obra, sempre regades i ombrejades convenientment. No es podran estacionar tepes 
sense entendres i una vegada surtin del viver d’obra la seva qualitat ha d’ésser igual al 
subministrament d’inici . No s’han de deixar-los apilats. 

Normativa de compliment obligatori 

Seran les NTJ de subministrament de material vegetal. 
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3.2.7. PLANTACIÓ DE FRONDOSES 

Plantació d'arbres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit amb 
malla metàl·lica i guix. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions, 

 Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal i del 
substrat a utilitzar en el reompliment 

 Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
 Replanteig 
 Plantació de l’espècie vegetal 
 Protecció de l’espècie vegetal plantada i entutorat 

Condicions de la partida d'obra executada 

Escossell 

Segons indica la NTJ 08B. 

Aspratge i elements de suport 

En general és convenient entutorar tots els arbres acabats de plantar i obligatòriament aquells 
de perímetre inferior a 20/25. 

Cal seguir les indicacions de la NTJ 08B. 

Plantació 

Cal seguir la NTJ 08B i les següents especificacions. Toleràncies d'execució, 

 Replanteig (de la posició de l'arbre) ± 10 cm 

Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de neta, les pedres i deixalles 
recollides, les plantes regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada amb cinta d’obra.  

Condicions del procés d’execució 

Tots els arbres han de complir els requeriments especificats en l’apartat Material Vegetal que 
siguin aplicables en cada cas. 

Si un cop descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es poden plantar al mateix dia, s’han 
de prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes. 

Obertura i reblert de clots i rases de plantació 

Segons la NTJ08C i els criteris següents, 

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la  
terra del voltant. 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
profunditat, com a mínim, per sobre d’on s'han de dipositar les arrels.  
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Subministrament i plantació 

En quant al subministrament cal seguir la NTJ 07Z. 

Les operacions de plantació estan descrites en les NTJ 08B i NTJ 08C. 

Operacions post plantació 

La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. Si 
s’ha de dilatar el moment de plantació, cal que els materials es dipositin de forma que no quedin 
exposats a erosions i esllavissaments per aigües de pluja. 

Als carrers asfaltats de les ciutats amb les voreres pavimentades, no s’han d’utilitzar escossells 
emmarcats amb bordons que s’alcin sobre el pla del paviment, atès que no permeten que 
s’escorri l’aigua de pluja que cau a la vorera. Als carrers amb pendent, els bordons  
s’han de col·locar a la part baixa de l’escossell, de forma que augmenti el volum d’aigua que 
recull l’escossell. 

S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20 % de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària per facilitar el reg. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment fins arribar a la capacitat de 
camp amb cabal suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, procurant no embassar el 
fons del forat de plantació. Per regla general, i depenent de l'època de plantació i del lloc de 
plantació (per exemple, textura sorrenca o argilosa) s'han de subministrar de 50-200 l d'aigua. 

El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 
d'Atmosfera definit conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de Bulb 
de Reg. 

Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i pa de terra es considera com zona de 
Bulb de Reg el volum resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del pa de 
terra. Per plantes a arrel nua es definirà el Bulb de Reg en el PPTP en base a l'espècie a 
implantar i al seu estat de desenvolupament. 

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 

Control de qualitat 

Posterior a la plantació es procedirà al mostratge (tamany de mostra definida en el Pla de 
Control de Qualitat adjunt a Projecte), definint-se per a cada Unitat de mostra almenys els 
següents paràmetres. 

 Dimensionat de forat 
 Situació de coll 
 Grau de destrucció del pa de terra. 
 Integritat del sistema radicular 

La valoració dels paràmetres anteriors per part de la Direcció d'Obra definirà el rebuig o 
acceptació de la Unitat de mostra. 

S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes 
en el present article. 
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En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article 
quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte 
l’ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin 
objecte d'abonament. 

Normativa de compliment obligatori 

NTJ 08B:1993 Treballs de plantació.  

3.2.8. ARBUSTS I ENFILADISSES 

Plantació d’espècies vegetals que inclou arbustos, enfiladisses, herbàcies perennes, plantes 
anuals , aquàtiques i crasses subministrades amb contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra 
protegit amb malla metàl·lica, segons tipus de planta i època de realització de la plantació. 

Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions, 

 Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per rebre l’espècie vegetal. 
 Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar. 
 Replanteig. 
 Plantació de l’espècie vegetal. 
 Protecció de l’espècie vegetal plantada. 

Condicions de la partida d’obra executada 

S’ha de realitzar un escossell de reg que consisteix en confeccionar un clot circular en 
superfície, amb centre en la planta en superfícies planes i en la part més alta en superfícies 
inclinades formant un “caballón” horitzontal d’uns 20 cm. d’alçada que permeti 
l’emmagatzematge d’aigua. El seu diàmetre serà proporcional a la planta 

En el cas de plantes enfiladisses, aniran subjectes a un tutor per mantenir en posició vertical la 
vegetació acabada de plantar. Aquest hauran de penetrar en el terreny 1,5 vegades la 
profunditat de l’arrel. Els punts de subjecció amb la planta seran un mínim de dos i estaran 
protegits amb algun material que protegeixi de la fricció amb les tiges. 

Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de treball neta, les pedres i 
deixalles recollides, les plantes regades i en el seu cas la nova plantació senyalitzada  
amb cinta d’obra.  

Condicions del procés d’execució 

Tots els elements vegetals han de complir els requeriments especificats en la família NTJ 07 
Subministrament del Material Vegetal que siguin aplicables en cada cas. Si un cop 
descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es poden plantar el mateix dia, s’han de 
prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal. 

No s’ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes. 

Obertura i reblert de clots i rases de plantació 

Segons la NTJ 08B i NTJ 08C. 
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Subministrament 

Segons la NTJ 07A. 

Operacions post plantació 

Segons la NTJ 08. 

Normativa de compliment obligatori 

NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació. 

3.2.9. HIDROSEMBRES 

La hidrosembra és una tècnica de sembra que consisteix en la projecció sobre el terreny, 
mitjançant una màquina denominada hidrosembradora, d’una barreja de llavors, fixadors, 
fertilitzants, additius i aigua, sobre la qual, amb posterioritat o en una sola operació, s’estén una 
capa d’encoixinament. 

Condicions de la partida d'obra executada 

Segons la NTJ 08H. 

L’aplicació de les especificacions d’hidrosembra es comprova visualment, en una àrea 
representativa, tant la cobertura prevista del terreny, l’homogeneïtat com la seva distribució. 

Condicions del procés d’execució 

Tots els materials utilitzats en la hidrosembra han de complir els requisits especificats a l’apartat 
Materials per a Hidrosembres i Llavors. 

Aportacions de terra 

Segons la NTJ 08H. 

Maquinària 

Definida a la NTJ 08H. 

Material vegetal per a hidrosembres 

Segons la NTJ 08H. 

Preparació de la barreja 

Segons la NTJ 08H. 

Execució de la hidrosembra 

Segons la NTJ 08H. 

Verificacions de control 

Cal seguir la norma NTJ 08H. 

Normativa de compliment obligatori 

NTJ 08H:1996 Hidrosembres. 

MAPA, Reglament Tècnic de Control y Certificación de Semillas y Plantas Forrajeras y 
modificaciones. (BOE de 15 de juliol de 1986). 
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MAPA Real Decret 72/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines y modificaciones. (BOE 
de 6 de febrer de 1988). 

3.2.10. COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS 

Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d’aspres, vents, protectors, reixes 
d’escossell, geotèxtils, jardineres i rètols. 

Condicions de la partida d’obra executada 

Aspres, vents i protectors 

Segons la NTJ 08B i la NTJ08C. 

Reixes d’escossells 

La reixa col·locada s’enrasarà amb el paviment del perímetre de l’escossell amb tolerància de  
± 5 mm. La separació mínima entre el perímetre de l’arbre i el diàmetre de la reixa que l’envolta 
serà 10 cm. Seran desmuntables amb facilitat i si tenen alguna unió mecànica serà de material 
inoxidable. 

Independent de la forma que tinguin, tindran una superfície mínima d’1 m2 repartit al voltant del 
tronc de l’arbre. 

Tubs d’aireació 

Els tubs d’aireació es disposaran al voltant del sistema radicular de l’arbre en un número no 
menor de 4 unitats.  

El seu diàmetre interior mínim serà de 50 mm. La fondària màxima de col·locació de la boca 
inferior soterrada serà el centre del sistema radicular. La boca exterior sortirà un mínim de 5 cm 
respecte el nivell del terreny.  

Jardineres 

En els llocs on sigui possible el pas de vianants es disposaran les jardineres seguint les 
disposicions del Codi d’Accessibilitat  en el seu apartat de Normes d’Accessibilitat Urbanística. 

En el cas de jardineres alineades es considerarà el fet de deixar un pas de 2 m per tal de 
facilitar el manteniment. 

Condicions del procés d’execució 

Aspres, vents, protectors i reixes d’escossell 

Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 

Els vents aniran fora de l’àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps d’amortiment del 
formigó de l’ancoratge abans de tibar i fer entrar en càrrega els vents.  

Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular  
dels arbres. 

Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d’obra del voltant de l’arbre resultant  
de l’execució. 
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Tubs d’aireació 

Els tubs d’aireació es col·locaran com s’ha descrit anteriorment procurant que no resultin 
aplastats i que la seva boca inferior resti tocant el sistema radicular. 

Jardineres 

Les jardineres seran col·locades sense rebre cops ni qualsevol altra incidència que malmeti les 
seves característiques físiques.  

Normativa d’obligat compliment 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991  
de 25 de novembre en els seus apartats de Normes d’Accessibilitat  Urbanística. 

Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents. 

3.2.11. RECICLATGE DE RESIDUS 

Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats a l’obra nova de 
jardineria. 

Contempla tant els residus orgànics (restes d’esporgues, segues, etc.), com els residus inorgànics 
(runes, procedents de moviments de terres, metalls i els que es generen de l’obra civil). 

Condicions de la partida d’obra executada 

L’empresa recollidora dels residus ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de 
tractament, on ha d’especificar el pes del material recollit. 

Condicions del procés d’execució 

L’abocament de les deixalles generades s’ha de realitzar selectivament, depenent del residu de 
què es tracti. 

S’ha d’aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit, 

• Residus orgànics: seran transformats en compost. 

• Residus inorgànics: poden rebre diferents tractaments. 

Reciclatge: han de seguir aquest procediment tots els materials els quals siguin 
reciclables (metall, plàstic, tetrabrik, vidre, paper i cartó). 

En el cas de moviments de terres, les quals per les seves característiques es puguin tornar a 
utilitzar, s’aprofitaran a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per 
enfonsar materials, i consultant prèviament a Direcció d’Obra per poder admetre-ho. O 
s’emmagatzemaran per donar-les alguna posterior utilitat. 

Incineració: tots els materials als que no es puguin aplicar els tractaments de 
compostatge o de reciclatge, 

Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de l’obra 
civil(pintures, asfalts, etc.), residus vegetals infectats de malalties no tractables. 

Normativa d’obligat compliment 

Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus(DOGC nº 1776 de 28/7/93). 
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Decret 115/1994 de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya.(DOGC nº 1904 de 3/6/1994). 

Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre procediments reglamentaris que afecten les matèries en que intervé el Departament 
de Medi Ambient.(DOGC nº 1920 de 13/7/1994). 

Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord del Govern d’aprovació del 
Programa general de residus de Catalunya.(DOGC nº 2124 de 6/11/1995). 

Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.(DOGC  
nº 2166 de 9/2/1996). 

Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes 
d’actuació adoptats pel Consell de direcció de la Junta de Residus.(DOGC nº 2238 de 
2/8/1996). 

Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats.(DOGC nº 2307 de 13/1/1997). 
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CAPÍTOL IV AMIDAMENT I ABONAMENT DE L’OBRA 

Totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran per volum, per superfície, per longitud o per 
unitat, segons s’especifica en el Quadre de Preus. Per a les unitats noves que puguin aparèixer 
i per a les que sigui precís la redacció d’un nou preu, s’especificarà clarament, en acordar-se 
aquest, la manera d’abonament o, en altre cas, s’establirà allò que la pràctica o costum de la 
construcció recomani. 

Sempre que no es digui expressament altra cosa en el Plec, es consideren inclosos en l’import 
dels preus unitaris el subministrament, transport, càrrega i descàrrega, manipulació i 
l’emprament de tots els materials indispensables per a l’execució de la unitat d’obra 
corresponent. Tanmateix s’entendrà que tots els preus comprenent les despeses  
de maquinària, mà d’obra, mitjans auxiliars, eines i qualsevol operació directa o  
incidental necessària per a deixar la unitat acabada segons les condicions de l’obra i les  
prescripcions definides. 

La descripció dels treballs i materials precisos per executar cada unitat d’obra que s’indica als 
diferents articles del Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, al cas de que existeixi, no és 
exhaustiva sinó enunciativa, per la millor comprensió dels conceptes que estan inclosos en la 
mateixa. En conseqüència en cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fonamentant-se 
en insuficiència o en falta d’expressió explícita en els preus d’algun material, mitjà auxiliar o 
operació imprescindible per a l’execució de la unitat d’obra corresponent. 

Així mateix el Contractista no podrà reclamar cap sobrecost o nou preu pels canvis o 
modificacions que durant l’execució dels treballs es produeixin com a conseqüència del 
replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el Projecte, ja sigui per 
adaptar-los a la geometria real de l’obra, per a complir amb les condicions del present Plec o 
per qualsevol altre motiu. A més es tindrà en compte que tots els preus unitaris s’han establert 
considerant les característiques reals i les condicions d’execució de l’obra a realitzar, pel que 
són únics amb independència de l’amidament de la part d’obra als que s’apliquin i que aquesta 
estigui o no definida explícitament en els documents del Projecte. 

La il·luminació, l’esgotament d’aigua, la ventilació, la senyalització, la vigilància, el tancament 
d’obra, etc., hauran de tenir-se en servei durant tota l’obra i en tota ella, no sent objecte 
d’abonament independent al trobar-se repercutit el seu cost en els preus unitaris. 

El Contractista presentarà, abans de l’inici de la part d’obra corresponent, els certificats i la 
documentació completa dels tipus de materials que proposa utilitzar i del compliment de les 
condiciones indicades en el present Plec, especialment en el relatiu a les característiques i 
especificacions de tots els components definits, dosificacions, volums i consums previstos, així 
com dels procediments i equips d’execució i de col·locació. Sense el compliment d'aquest 
requisit, la Direcció d’Obra no autoritzarà l'inici dels treballs corresponents. 

Respecte de les condicions d’execució, els preus unitaris definits en el Quadre de Preus ho han 
estat tenint en compte les restriccions que s’estableixen en Projecte relatives a mantenir en 
servei provisional durant tota l’actuació la carretera BV-5011, no podent per això reclamar el 
Contractista increment de preu per aquest motiu. 
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4.1. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

Els enderrocs i desmuntatges s’abonaran per aplicació dels preus del Quadre de Preus als 
metres cúbics (m3), metres quadrats (m2), metres (m) o unitats (u) relatius a l’obra  
realment executada. 

En els elements desmuntats o retirats els preus definits al Quadre de Preus comprenen tots els 
treballs d’obra civil i d’anul·lació o modificació de les instal·lacions corresponents, així com les 
despeses de classificació, emmagatzematge, manteniment i conservació dels elements 
recuperables i la seva posterior col·locació i/o connexió final, fins a deixar-los en perfectes 
condicions de funcionament. 

La neteja prèvia i esbrossada del terreny inclou el trossejament de la vegetació, la retirada 
d'arrels i la regularització amb terres del mateix terreny dels forats existents o deixats per 
l'extracció de les arrels i la càrrega manual o mecànica del material sobre camió. 

En els preus indicats s’inclouen totes les operacions, apuntalaments i proteccions ordenades 
per la Direcció d’Obra per la seva realització, la formació de camins d’accés, el tall de 
armadures en les obres de formigó, els transports interns necessaris, així com la càrrega 
manual, transport i descàrrega en abocador, acopi o lloc d’utilització. 

Els treballs i obres provisionals necessàries per a mantenir durant tota l'actuació en servei la 
carretera i el pas de vianants existent, no són d'abonament directe al considerar-se el seu cost 
inclòs en les condicions generals i de seguretat de l'obra. 

4.2. MOVIMENT DE TERRES 

Excavacions 

Les excavacions a cel obert, en desmunt, rasa o pou, en qualsevol tipus de terreny d’acord amb 
la classificació que s’estableix en el present Plec, es mesuraran 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 indicats en Plànols o, quan 
s’ordeni, els adoptats per la Direcció d’Obra que passaran a considerar-se com a teòrics, sense 
tenir en compte els excessos que respecte a aquests perfils teòrics s’hagin produït. 

En alguns supòsits les excavacions en rasa poden definir-se per metre lineal, sent en  
aquest cas el criteri d’abonament el metre (m) amb el mateix abast establert per a la  
resta d’excavacions. 

No seran d’amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions compreses en 
altres unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 

Els preus inclouen l’excavació fins les rasants definides en Plànols o aquelles que indiqui la 
Direcció d’Obra, la formació de camins d’accés, la protecció de les canalitzacions i serveis 
existents, l’escarificació, compactació i refí del fons de l’excavació o superfície de suport, els 
esgotaments i entivacions necessàries, la càrrega manual, transport i descàrrega dels 
productes resultants a abocador, acopi o lloc d’utilització, instal·lacions, emmagatzematges, refí 
i allisada de talussos i quantes operacions, realitzades per medis mecànics o manuals, facin 
falta per una correcta execució de les obres. 
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Els preus inclouen també els treballs de replanteig, anivellació i control topogràfic i quantes 
despeses s’originen per la localització d’abocadors i el pagament dels canons d’ocupació que 
fossin precisos. 

La retirada de canalitzacions i serveis afectats i/o anul·lats, no serà objecte d’abonament 
independent al considerar-se el seu cost repercutit en els preus d’excavació. Les demolicions 
associades a aquests serveis afectats es mesuraran i abonaran en les condicions establertes 
en l’article corresponent del present Plec. 

Terraplens i reblerts 

Els terraplens i reblerts localitzats d’emmacats, rases, pous, zones de saneig, extradós de murs 
o qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu ús, s’abonaran per aplicació dels preus 
corresponents del Quadre de Preus als volums mesurats en metres cúbics (m3) sobre perfils 
presos en el terreny i sense que puguin superar, com a màxim, els de les seccions  
tipus definides. 

Els volums que es derivin dels excessos en l’excavació no seran d’abonament, excepte els 
inevitables aprovats formalment per la Direcció d’Obra, estant obligat el Contractista a realitzar 
aquests reblerts en les condicions establertes. 

El tipus de material a utilitzar (sòl, granular o de gra gruixut) i la seva procedència (de l’obra o 
de préstec) serà definit per la Direcció d’Obra, no tenint dret el Contractista a reclamar 
increment de preu quan incorpori materials de millor qualitat que els exigits. 

En els preus esmentats està inclòs la preparació del terreny o superfície de suport, la 
localització de préstecs i els cànons corresponents, la càrrega manual, transport i 
subministrament del material, la seva extensió, compactació, control topogràfic i totes les 
operacions, realitzades per medis mecànics o manuals, que es precisen per la completa 
terminació de la unitat d’obra. 

No serà d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres unitats 
d’obra com a part integrant de les mateixes. 

Murs d’escullera 

Els murs d’escullera s’amidaran per metres cúbics (m3) sobre perfil teòric segons Plànols i 
s’abonaran segons el preu unitari, inclou el subministrament i col·locació de la pedra del 
parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement pla. 

El material geotèxtil s’amidarà d’acord amb el perfil teòric dels plànols. No seran d’abonament 
els retalls i cavalcaments que es produeixen. 

4.3. OBRES DE FORMIGÓ 

Formigons 

Els reblerts de formigó es mesuraran per metres cúbics (m3) realment col·locats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 

Els formigons armats es mesuraran per metres cúbics (m3), deduïts de les seccions i Plànols 
del Projecte. En els paviments i soleres el criteri d’amidament pot ser per metres quadrats (m2). 

Pàg. 108  Plec de Condicions Tècniques 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

El preu d’abonament comprendrà, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
col·locació de tots els materials necessaris, maquinària especial, equips de bombeig i mà d’obra 
precisa per al seu correcte abocament i vibrat, tractaments superficials, formació de juntes i 
pendents, neteja final i curat. 

Els formigons s’abonaran per tipus de formigó, segons els preus unitaris establerts en el Quadre 
de Preus. Les capes de neteja i anivellació es mesuraran per metres quadrats (m2). 

Armadures 

Els acers en barra o malla electrosoldada es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per 
cada diàmetre les longituds que figurin en Plànols per set coma vuitanta-cinc quilograms per 
decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). Aquest amidament no podrà ser incrementat per cap concepte, 
ni tan sols per les toleràncies de laminació. 

El preu d’abonament inclou el subministrament, l’elaboració, el doblegat, la col·locació, el lligat, 
les soldadures, els separadors i les pèrdues per entroncament o tall encara que aquestes no 
estiguessin previstes en els Plànols. 

Encofrats, estintolaments i cindris 

Les unitats referents als encofrats es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de 
superfície de formigó realment encofrada a qualsevol altura als preus definits en el Quadre  
de Preus. 

Els estintolaments i demés elements de sustentació necessaris, així com la preparació de la 
superfície de suport, els matavius, les mitges canyes i les operacions de desencofrat, 
desapuntalament i retirada de materials, no seran objecte d’abonament independent al 
considerar-se el seu cost inclòs en el preu de l’encofrat corresponent. 

Obres de reparació i reforç 

El rebaix previ i els decapats de les superfícies d’actuació s’abonaran per metres quadrats (m2) 
als preus establerts al Quadre de Preus 

Els repicats, els ponts d’unió i la restitució amb morters específics de les superfícies a tractar es 
mesuraran també per metres quadrats (m2) als preus definits. 

Les perforacions s’abonaran per metre lineal (m) amb independència de la seva longitud, 
comprenen la perforació, la injecció, el segellat exterior i els materials necessaris per deixar la 
unitat completament acabada. 

En els preus indicats s’inclouen el subministrament i emprament de tots els materials, 
maquinària, mitjans auxiliars i mà d’obra que es precisi, així com quantes operacions calguin 
per a la perfecta execució de la unitat i la neteja final, amb el cost repercutit de la càrrega 
manual, els moviments interiors en obra, el transport i la descàrrega a l’abocador, així com el 
cànon d’abocament dels productes resultants.  

4.4. OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ 

Els treballs d’impermeabilització inclouen totes les operacions i materials definits en Projecte, 
així com la preparació del suport i la protecció final del tractament. El criteri de mesurament i 
abonament és per metres quadrats (m2) realment executats amb l'abast establert en el propi 
enunciat de la partida. 
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Els geotèxtils i les làmines separadores i anti-arrels es mesuraran per metres quadrats (m2) i en 
el cas d'estar prevista la seva utilització, les capes de protecció amb morter de ciment Pòrtland i 
amb formigó armat, com obres de formigó d’acord a l’article corresponent del present Plec. En 
ambdós casos el criteri d’abonament serà l’establert en l’enunciat del propi preu. 

Els tractaments de les juntes i les entregues perimetrals amb bandes d’estanquitat o segellats 
específics, es mesuraran per metres lineals (m). 

En tots els casos els preus consignats en el Quadre de Preus inclouen els materials  
necessaris per deixar la unitat completament acabada, així com la preparació prèvia de les 
superfícies i la neteja final. 

No serà d’amidament i abonament independent per aquest article aquelles obres 
d’impermeabilització compreses en altres unitats com part integrant de les mateixes. 

4.5. OBRES DE SANEJAMENT I DRENATGE 

Les canonades de formigó i les de polivinil o polietilè que vagin soterrades s’abonaran per 
metres lineals (m) als preus establerts en el Quadre de Preus, que inclouen la formació de la 
solera, el recobriment protector del tub i la part proporcional de juntes, subjeccions, peces 
especials i els entroncaments amb altres canonades o a la xarxa de clavegueram existent. 

Els tubs de polivinil o polietilè que vagin penjats es mesuraran per metres lineals (m). Als preus 
està repercutit la part proporcional de mecanismes, accessoris, fixacions, unions, peces 
especials i les connexions a la xarxa general. 

Els reblerts de material filtrant s’abonaran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència 
entre els perfils del terreny immediatament abans d’iniciar l’extensió i després de finalitzar la 
compactació, dins dels límits assenyalats als Plànols o ordenats per la Direcció d’Obra. No 
seran d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres unitats d’obra 
com a part integrant de les mateixes. 

Els pericons i pous de registre o de pas comprenen les obres de ram de paleta necessàries i es 
mesuraran i abonaran per metre lineal (m) amb independència de la seva profunditat. Els pous 
embornals s’amidaran per unitat (u) de pou realment construït. En ambdós casos els preus 
inclouen el subministrament i col·locació del marc i de la tapa corresponent. 

Els interceptors s’abonaran per metre lineal (m) de caixa totalment construïda de cada secció 
definida en Projecte. El preu inclou les demolicions, tall amb radial i regularitzacions 
necessàries per a la formació de la caixa, la base d’assentament, el material d’unió i el formigó 
de recobriment i segellat, el tractament de juntes, les connexions a la xarxa de clavegueram i la 
reixa interceptora. 

Les làmines alveolars de drenatge s’abonaran per metres quadrats (m2) realment executats 
amb l'abast establert en el propi enunciat de la partida. 

4.6. ELEMENTS METÀL·LICS 

Els acers es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per cada element les longituds que 
figurin en Plànols per set coma vuitanta-cinc quilograms per decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). 

També podran establir-se criteris d’amidament per elements específics de col·locació de 
determinades estructures per unitats (u) amb l'abast establert en el propi enunciat de la partida. 
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En ambdós casos els preus inclouen totes les operacions i materials necessaris (perfils, angles, 
xapes, soldadures, ancoratges, cargols, màstics de segellament, imprimacions, ajudes, etc.) per 
una correcta execució de la unitat. 

La col·locació de xapes conformant perímetres poden definir-se per metres lineal, sent en 
aquest cas el criteri d’abonament el metre (m) amb el mateix abast establert per a la resta  
de perfils. 

Els revestiments i aplacats s’amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície 
realment executada. 

Els preus inclouen el subministrament, l’elaboració, la col·locació, el lligat, les soldadures i les 
estructures de suport, encara que aquestes no estiguessin previstes en els Plànols. 

No serà d’amidament i abonament independent per aquest article aquells elements metàl·lics 
compresos en altres unitats d’obra com part integrant de les mateixes. 

4.7. AFERMATS 

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 els conseqüents de la compensació de mermes de gruixos de capes subjacents. 

Mescles bituminoses 

La fabricació i posada n’obra de les mescles bituminoses en calent s’abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d’acord 
amb les seccions tipus que figuren als plànols, pel gruix menor dels dos següents, el definit en 
els plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de 
cada lot sobre la densitat de l’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En el preu es 
consideren inclosos els treballs de preparació de la superfície existent i el subministrament dels 
granulats i pols mineral. No seran d’abonament els excessos laterals. 

Regs i tractaments superficials 

Els regs i tractaments superficials es mesuraran i abonaran per tones (t) obtingudes aplicant a 
l’amidament de cada llot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. 

4.8. PAVIMENTS I REVESTIMENTS 

Els paviments s’ abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executada. 

S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa realització 
de l’obra corresponent, especialment la base de formigó previ, llits de sorra, execució de 
mestres, morters d’agafament, lletades adhesives, segellats, juntes separadores, peces 
especials i de remat, etc., així com la posterior neteja del paviment executat. 

L'encintat amb peces de granit, pedra natural o artificial, les rigoles, les vorades i els guals es 
mesuraran per metres lineals (m). Els preus consignats en el Quadre de Preus inclouen 
l'anivellat i plomat, la base de formigó previ, l’enllatat, els talls necessaris per adaptar les peces 
a la geometria de l’obra i la neteja final. 
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Els revestiments s’abonaran per tipus i per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executada, segons els preus unitaris establerts en el Quadre de Preus. 

Els preus d’abonament comprendran el subministrament, manipulació i col·locació de tots els 
materials necessaris, mitjans auxiliars i mà d’obra precisa, inclòs part proporcional d’ancoratges, 
formació de juntes, talls, tractaments superficials, segellats i neteja. 

4.9. SENYALITZACIÓ 

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 (m) 
realment pintat n’obra. 

Les marques vials reflexives en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per 
metres quadrats (m2) de superfície realment executada n’obra. 

Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus inclouen la pintura reflexiva, el 
premarcatge, la maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

Senyalització vertical 

A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris, 

Els senyals s’abonaran per unitat (u) d’acord al seu tipus; els preus inclouen els elements de 
fixació al pal. Els pals o suports i els seus corresponents fonaments, inclosa l’excavació, 
s’abonaran per unitat (u), realment executada. 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats (m2), col·locats n’obra; el preu inclou la part 
proporcional d’elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. Els pals de suport tipus IPN o 
similars s’abonaran com a elements metàl·lics. 

Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s’abonaran per unitat (u), que inclou 
l’excavació i els fonaments necessaris. 

Els cartells informatius de principi i final d’obra i els panells direccionals i de desviament 
provisional, no són unitats d’abonament directe al trobar-se el seu cost repercutit als preus  
del Projecte. 

Barrera de seguretat 

La barrera de seguretat s’abonarà per metre lineal (m) d’acord al seu tipus, completament 
instal·lada. Els preus inclouen la part proporcional dels elements de sustentació i la seva 
fonamentació i ancoratge. 

Abalisament 

Els elements d’abalisament i les fites d’aresta es mesuraran i abonaran per unitats (u) realment 
col·locades als preus unitaris establerts al Quadre de Preus. Els preus definits inclouen els pals 
guia i la seva fonamentació. 
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4.10. JARDINERIA 

L’amidament i abonament de la terra vegetal i de les sembres es farà per metres cúbics (m3) 
realment executats, mesurats sobre perfils transversals. No seran d’abonament els augments 
de gruix sobre els previstos a les seccions tipus dels Plànols o dins dels límits ordenats per 
la Direcció d’Obra. El preu inclou el tractament de la terra vegetal, els fertilitzants, les esmenes 
necessaris i la neteja final. 

Les mantes orgàniques, les hidrosembres i altres tractaments superficials, s’abonaran per 
metres quadrats (m2) realment col·locats als preus definits en el Quadre de Preus. 

La plantació s’amidarà i abonarà per unitats (u), aplicant al nombre de plantes de cada espècie 
realment plantades en l’obra els preus definits al Quadre de Preus. 

En els preus es consideren inclosos el subministrament dels materials a peu d’obra, l’obertura i 
replè dels sots o forats amb els materials i forma establerts als Plànols, la plantació i  
incorporació dels productes fixats al present Plec (adobs, additius, etc.), els regs necessaris i la 
formació d’escossells. 

El manteniment i reposició de les plantacions durant el període de garantia de l’obra es 
considera inclòs al preu de les unitats d’obra corresponents i en conseqüència no serà objecte 
d’abonament independentment. 

4.11. OBRES COMPLEMENTARIES 

Les obres complementaries es mesuraran i abonaran als preus definits en el Quadre de Preus. 

Els preus s’inclouen el subministrament i emprament de tots els materials, maquinària, mitjans 
auxiliars i mà d’obra que es precisi, així com quantes operacions calguin per a la perfecta 
execució de la unitat i la neteja final, amb el cost repercutit de la càrrega manual, els moviments 
interiors en obra, el transport i la descàrrega a l’abocador, així com el cànon d’abocament dels 
productes resultants. 

Per a les unitats noves que pugessin aparèixer i per a les que sigui precís la redacció d’un nou 
preu, s’especificarà clarament, en acordar-se aquest, la manera d’abonament o, en altre cas, 
s’establirà allò que la pràctica o costum de la construcció recomani. 

 

Barcelona, febrer de 2015 

L’Autor del Projecte 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Camí de Sant Pere de Reixac 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Badalona 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 G2142301 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures a enderrocar 2,000 2,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,500 0,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,500 1,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

3 G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Ctra. BV-5011 1,000 169,000 6,000 1.014,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.014,000

4 G219X021 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camióo contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Camí de Sant Pere de Reixac 57,000 6,000 342,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,000

5 G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de gruix i de vorera, inclòs base de formigó, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camióo contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Ctra. BV-5011 1,000 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,000

6 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

EUR



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ctra. BV-5011

2 PK 0+015 a 0+067 1,000 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

7 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Ctra. BV-5011

3 Costat Montcada i Reixac 6,000 5,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

4 Badalona 6,000 5,000 5,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

9 G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'administració, en qualsevol tipus de terreny,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor,
així com transport a l'abocador o aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana 17.954,500 17.954,500 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda 1.485,400 1.485,400 C#*D#*E#*F#

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1.972,900 1.972,900 C#*D#*E#*F#

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1.361,800 1.361,800 C#*D#*E#*F#

6 BV-5011 Costat Badalona 626,500 626,500 C#*D#*E#*F#

7 .

8 A deduir

9 Ctra. BV-5011 -1 169,000 6,000 -1014 C#*D#*E#*F#

10 Camí de Sant Pere Reixac -1 57,000 6,000 -342 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.045,100

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió o
contenidor.
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+000 0,000 5,480 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 P.K. 0+010 5,480 3,880 10,000 46,800 ((C#+D#)/2)*E#

5 P.K. 0+020 3,880 3,660 10,000 37,700 ((C#+D#)/2)*E#

6 P.K. 0+030 3,660 4,160 10,000 39,100 ((C#+D#)/2)*E#

7 P.K. 0+040 4,160 3,320 10,000 37,400 ((C#+D#)/2)*E#

8 P.K. 0+050 3,320 2,740 10,000 30,300 ((C#+D#)/2)*E#

9 P.K. 0+060 2,740 2,480 10,000 26,100 ((C#+D#)/2)*E#

10 P.K. 0+070 2,480 2,860 10,000 26,700 ((C#+D#)/2)*E#

11 P.K. 0+080 2,860 3,520 10,000 31,900 ((C#+D#)/2)*E#

12 P.K. 0+090 3,520 3,760 10,000 36,400 ((C#+D#)/2)*E#

13 P.K. 0+100 3,760 3,600 10,000 36,800 ((C#+D#)/2)*E#

14 P.K. 0+110 3,600 4,200 10,000 39,000 ((C#+D#)/2)*E#

15 P.K. 0+120 4,200 2,960 10,000 35,800 ((C#+D#)/2)*E#

16 P.K. 0+130 2,960 3,820 10,000 33,900 ((C#+D#)/2)*E#

17 P.K. 0+140 3,820 3,200 10,000 35,100 ((C#+D#)/2)*E#

18 P.K. 0+150 3,200 4,720 10,000 39,600 ((C#+D#)/2)*E#

19 P.K. 0+160 4,720 5,300 10,000 50,100 ((C#+D#)/2)*E#

20 P.K. 0+170 5,300 6,060 10,000 56,800 ((C#+D#)/2)*E#

21 P.K. 0+180 6,060 7,440 10,000 67,500 ((C#+D#)/2)*E#

22 P.K. 0+190 7,440 6,680 10,000 70,600 ((C#+D#)/2)*E#

23 P.K. 0+200 6,680 6,700 10,000 66,900 ((C#+D#)/2)*E#

24 P.K. 0+210 6,700 2,440 10,000 45,700 ((C#+D#)/2)*E#

25 P.K. 0+220 2,440 4,840 10,000 36,400 ((C#+D#)/2)*E#

26 P.K. 0+230 4,840 7,300 10,000 60,700 ((C#+D#)/2)*E#

27 P.K. 0+240 7,300 8,460 10,000 78,800 ((C#+D#)/2)*E#

28 P.K. 0+250 8,460 2,900 10,000 56,800 ((C#+D#)/2)*E#

29 P.K. 0+260 2,900 5,920 10,000 44,100 ((C#+D#)/2)*E#

30 P.K. 0+270 5,920 6,500 10,000 62,100 ((C#+D#)/2)*E#

31 P.K. 0+280 6,500 4,400 10,000 54,500 ((C#+D#)/2)*E#

32 P.K. 0+290 4,400 4,400 10,000 44,000 ((C#+D#)/2)*E#

33 P.K. 0+300 4,400 3,500 10,000 39,500 ((C#+D#)/2)*E#

34 P.K. 0+310 3,500 4,020 10,000 37,600 ((C#+D#)/2)*E#

35 P.K. 0+320 4,020 4,360 10,000 41,900 ((C#+D#)/2)*E#

36 P.K. 0+330 4,360 4,460 10,000 44,100 ((C#+D#)/2)*E#

37 P.K. 0+340 4,460 4,800 10,000 46,300 ((C#+D#)/2)*E#

38 P.K. 0+350 4,800 6,300 10,000 55,500 ((C#+D#)/2)*E#

39 P.K. 0+360 6,300 4,420 10,000 53,600 ((C#+D#)/2)*E#

40 P.K. 0+370 4,420 4,680 10,000 45,500 ((C#+D#)/2)*E#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

41 P.K. 0+380 4,680 4,600 10,000 46,400 ((C#+D#)/2)*E#

42 P.K. 0+390 4,600 4,040 10,000 43,200 ((C#+D#)/2)*E#

43 P.K. 0+400 4,040 2,080 10,000 30,600 ((C#+D#)/2)*E#

44 P.K. 0+410 2,080 5,140 10,000 36,100 ((C#+D#)/2)*E#

45 P.K. 0+420 5,140 5,640 10,000 53,900 ((C#+D#)/2)*E#

46 P.K. 0+430 5,640 5,420 10,000 55,300 ((C#+D#)/2)*E#

47 P.K. 0+440 5,420 3,660 10,000 45,400 ((C#+D#)/2)*E#

48 P.K. 0+450 3,660 5,280 10,000 44,700 ((C#+D#)/2)*E#

49 P.K. 0+520 0,000 6,440 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 P.K. 0+530 6,440 3,660 10,000 50,500 ((C#+D#)/2)*E#

51 P.K. 0+540 3,660 5,080 10,000 43,700 ((C#+D#)/2)*E#

52 P.K. 0+550 5,080 5,040 10,000 50,600 ((C#+D#)/2)*E#

53 P.K. 0+560 5,040 4,460 10,000 47,500 ((C#+D#)/2)*E#

54 P.K. 0+570 4,460 4,600 10,000 45,300 ((C#+D#)/2)*E#

55 P.K. 0+580 4,600 4,280 10,000 44,400 ((C#+D#)/2)*E#

56 P.K. 0+590 4,280 4,360 10,000 43,200 ((C#+D#)/2)*E#

57 P.K. 0+600 4,360 3,640 10,000 40,000 ((C#+D#)/2)*E#

58 P.K. 0+610 3,640 2,680 10,000 31,600 ((C#+D#)/2)*E#

59 P.K. 0+620 2,680 3,160 10,000 29,200 ((C#+D#)/2)*E#

60 P.K. 0+630 3,160 3,040 10,000 31,000 ((C#+D#)/2)*E#

61 P.K. 0+640 3,040 3,180 10,000 31,100 ((C#+D#)/2)*E#

62 P.K. 0+650 3,180 3,020 10,000 31,000 ((C#+D#)/2)*E#

63 P.K. 0+660 3,020 5,060 10,000 40,400 ((C#+D#)/2)*E#

64 P.K. 0+670 5,060 4,840 10,000 49,500 ((C#+D#)/2)*E#

65 P.K. 0+680 4,840 4,100 10,000 44,700 ((C#+D#)/2)*E#

66 P.K. 0+690 4,100 3,560 10,000 38,300 ((C#+D#)/2)*E#

67 P.K. 0+699,958 3,560 2,060 9,958 27,982 ((C#+D#)/2)*E#

68 Rotonda

69 P.K. 0+000 0,000 4,060 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

70 P.K. 0+010 4,060 6,340 10,000 52,000 ((C#+D#)/2)*E#

71 P.K. 0+020 6,340 5,540 10,000 59,400 ((C#+D#)/2)*E#

72 P.K. 0+030 5,540 4,940 10,000 52,400 ((C#+D#)/2)*E#

73 P.K. 0+040 4,940 6,020 10,000 54,800 ((C#+D#)/2)*E#

74 P.K. 0+050 6,020 4,100 10,000 50,600 ((C#+D#)/2)*E#

75 P.K. 0+060 4,100 4,520 10,000 43,100 ((C#+D#)/2)*E#

76 P.K. 0+070 4,520 5,520 10,000 50,200 ((C#+D#)/2)*E#

77 P.K. 0+080 5,520 5,040 10,000 52,800 ((C#+D#)/2)*E#

78 P.K. 0+090 5,040 4,000 10,000 45,200 ((C#+D#)/2)*E#

79 P.K. 0+100 4,000 4,960 10,000 44,800 ((C#+D#)/2)*E#

80 P.K. 0+106,814 4,960 3,940 6,814 30,322 ((C#+D#)/2)*E#

81 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

82 P.K. 0+000 0,000 1,520 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

83 P.K. 0+010 1,520 2,200 10,000 18,600 ((C#+D#)/2)*E#

84 P.K. 0+020 2,200 2,920 10,000 25,600 ((C#+D#)/2)*E#

85 P.K. 0+030 2,920 2,740 10,000 28,300 ((C#+D#)/2)*E#

86 P.K. 0+040 2,740 4,080 10,000 34,100 ((C#+D#)/2)*E#

87 P.K. 0+050 4,080 4,300 10,000 41,900 ((C#+D#)/2)*E#

88 P.K. 0+060 4,300 4,740 10,000 45,200 ((C#+D#)/2)*E#

89 P.K. 0+070 4,740 4,880 10,000 48,100 ((C#+D#)/2)*E#

90 P.K. 0+080 4,880 6,040 10,000 54,600 ((C#+D#)/2)*E#

91 P.K. 0+090 6,040 5,820 10,000 59,300 ((C#+D#)/2)*E#

92 P.K. 0+097,300 5,820 8,500 7,300 52,268 ((C#+D#)/2)*E#

93 Camí de Sant Pere de Reixac

94 P.K. 0+000 0,000 2,420 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

95 P.K. 0+010 2,420 2,400 10,000 24,100 ((C#+D#)/2)*E#

96 P.K. 0+020 2,400 2,520 10,000 24,600 ((C#+D#)/2)*E#

97 P.K. 0+030 2,520 2,260 10,000 23,900 ((C#+D#)/2)*E#

98 P.K. 0+040 2,260 2,880 10,000 25,700 ((C#+D#)/2)*E#

99 P.K. 0+050 2,880 2,580 10,000 27,300 ((C#+D#)/2)*E#

100 P.K. 0+060 2,580 3,360 10,000 29,700 ((C#+D#)/2)*E#

101 P.K. 0+070 3,360 4,220 10,000 37,900 ((C#+D#)/2)*E#

102 P.K. 0+080 4,220 4,460 10,000 43,400 ((C#+D#)/2)*E#

103 P.K. 0+090 4,460 4,240 10,000 43,500 ((C#+D#)/2)*E#

104 P.K. 0+095,138 4,240 5,060 5,138 23,892 ((C#+D#)/2)*E#

105 BV-5011 Costat Badalona

106 P.K. 0+000 0,000 1,700 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

107 P.K. 0+010 1,700 3,260 10,000 24,800 ((C#+D#)/2)*E#

108 P.K. 0+020 3,260 3,900 10,000 35,800 ((C#+D#)/2)*E#

109 P.K. 0+030 3,900 4,040 10,000 39,700 ((C#+D#)/2)*E#

110 P.K. 0+037,394 4,040 7,480 7,394 42,589 ((C#+D#)/2)*E#

TOTAL AMIDAMENT 4.157,653

2 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part proporcional de roca, amb mitjans mecànics,
així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+000 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 P.K. 0+010 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

5 P.K. 0+020 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

6 P.K. 0+030 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

7 P.K. 0+040 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

8 P.K. 0+050 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

9 P.K. 0+060 0,000 1,630 10,000 8,150 ((C#+D#)/2)*E#
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10 P.K. 0+070 1,630 4,670 10,000 31,500 ((C#+D#)/2)*E#

11 P.K. 0+080 4,670 11,660 10,000 81,650 ((C#+D#)/2)*E#

12 P.K. 0+090 11,660 11,190 10,000 114,250 ((C#+D#)/2)*E#

13 P.K. 0+100 11,190 4,550 10,000 78,700 ((C#+D#)/2)*E#

14 P.K. 0+110 4,550 29,820 10,000 171,850 ((C#+D#)/2)*E#

15 P.K. 0+120 29,820 17,130 10,000 234,750 ((C#+D#)/2)*E#

16 P.K. 0+130 17,130 34,570 10,000 258,500 ((C#+D#)/2)*E#

17 P.K. 0+140 34,570 7,990 10,000 212,800 ((C#+D#)/2)*E#

18 P.K. 0+150 7,990 0,000 10,000 39,950 ((C#+D#)/2)*E#

19 P.K. 0+160 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

20 P.K. 0+170 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

21 P.K. 0+180 0,000 16,390 10,000 81,950 ((C#+D#)/2)*E#

22 P.K. 0+190 16,390 3,990 10,000 101,900 ((C#+D#)/2)*E#

23 P.K. 0+200 3,990 25,740 10,000 148,650 ((C#+D#)/2)*E#

24 P.K. 0+210 25,740 0,000 10,000 128,700 ((C#+D#)/2)*E#

25 P.K. 0+220 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

26 P.K. 0+230 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

27 P.K. 0+240 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

28 P.K. 0+250 0,000 11,240 10,000 56,200 ((C#+D#)/2)*E#

29 P.K. 0+260 11,240 116,520 10,000 638,800 ((C#+D#)/2)*E#

30 P.K. 0+270 116,520 44,470 10,000 804,950 ((C#+D#)/2)*E#

31 P.K. 0+280 44,470 1,770 10,000 231,200 ((C#+D#)/2)*E#

32 P.K. 0+290 1,770 3,280 10,000 25,250 ((C#+D#)/2)*E#

33 P.K. 0+300 3,280 1,710 10,000 24,950 ((C#+D#)/2)*E#

34 P.K. 0+310 1,710 0,310 10,000 10,100 ((C#+D#)/2)*E#

35 P.K. 0+320 0,310 3,960 10,000 21,350 ((C#+D#)/2)*E#

36 P.K. 0+330 3,960 0,000 10,000 19,800 ((C#+D#)/2)*E#

37 P.K. 0+340 0,000 7,560 10,000 37,800 ((C#+D#)/2)*E#

38 P.K. 0+350 7,560 27,200 10,000 173,800 ((C#+D#)/2)*E#

39 P.K. 0+360 27,200 44,940 10,000 360,700 ((C#+D#)/2)*E#

40 P.K. 0+370 44,940 66,050 10,000 554,950 ((C#+D#)/2)*E#

41 P.K. 0+380 66,050 61,980 10,000 640,150 ((C#+D#)/2)*E#

42 P.K. 0+390 61,980 41,680 10,000 518,300 ((C#+D#)/2)*E#

43 P.K. 0+400 41,680 8,660 10,000 251,700 ((C#+D#)/2)*E#

44 P.K. 0+410 8,660 0,000 10,000 43,300 ((C#+D#)/2)*E#

45 P.K. 0+420 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

46 P.K. 0+430 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

47 P.K. 0+440 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

48 P.K. 0+450 0,000 11,110 10,000 55,550 ((C#+D#)/2)*E#

49 P.K. 0+520 0,000 41,800 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 P.K. 0+530 41,800 80,310 10,000 610,550 ((C#+D#)/2)*E#

51 P.K. 0+540 80,310 101,400 10,000 908,550 ((C#+D#)/2)*E#
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52 P.K. 0+550 101,400 107,340 10,000 1.043,700 ((C#+D#)/2)*E#

53 P.K. 0+560 107,340 97,190 10,000 1.022,650 ((C#+D#)/2)*E#

54 P.K. 0+570 97,190 99,600 10,000 983,950 ((C#+D#)/2)*E#

55 P.K. 0+580 99,600 101,860 10,000 1.007,300 ((C#+D#)/2)*E#

56 P.K. 0+590 101,860 105,030 10,000 1.034,450 ((C#+D#)/2)*E#

57 P.K. 0+600 105,030 87,060 10,000 960,450 ((C#+D#)/2)*E#

58 P.K. 0+610 87,060 41,190 10,000 641,250 ((C#+D#)/2)*E#

59 P.K. 0+620 41,190 35,920 10,000 385,550 ((C#+D#)/2)*E#

60 P.K. 0+630 35,920 37,810 10,000 368,650 ((C#+D#)/2)*E#

61 P.K. 0+640 37,810 48,520 10,000 431,650 ((C#+D#)/2)*E#

62 P.K. 0+650 48,520 77,300 10,000 629,100 ((C#+D#)/2)*E#

63 P.K. 0+660 77,300 94,450 10,000 858,750 ((C#+D#)/2)*E#

64 P.K. 0+670 94,450 84,780 10,000 896,150 ((C#+D#)/2)*E#

65 P.K. 0+680 84,780 61,030 10,000 729,050 ((C#+D#)/2)*E#

66 P.K. 0+690 61,030 33,470 10,000 472,500 ((C#+D#)/2)*E#

67 P.K. 0+699,958 33,470 2,850 9,958 180,837 ((C#+D#)/2)*E#

68 Rotonda ((C#+D#)/2)*E#

69 P.K. 0+000 0,000 7,870 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

70 P.K. 0+010 0,000 53,320 10,000 266,600 ((C#+D#)/2)*E#

71 P.K. 0+020 53,320 0,000 10,000 266,600 ((C#+D#)/2)*E#

72 P.K. 0+030 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

73 P.K. 0+040 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

74 P.K. 0+050 0,000 3,830 10,000 19,150 ((C#+D#)/2)*E#

75 P.K. 0+060 3,830 33,200 10,000 185,150 ((C#+D#)/2)*E#

76 P.K. 0+070 33,200 74,700 10,000 539,500 ((C#+D#)/2)*E#

77 P.K. 0+080 74,700 107,720 10,000 912,100 ((C#+D#)/2)*E#

78 P.K. 0+090 107,720 4,580 10,000 561,500 ((C#+D#)/2)*E#

79 P.K. 0+100 4,580 20,860 10,000 127,200 ((C#+D#)/2)*E#

80 P.K. 0+106,814 20,860 1,010 6,814 74,511 ((C#+D#)/2)*E#

81 BV-5011 Costat Montcada i Reixac ((C#+D#)/2)*E#

82 P.K. 0+000 0,000 2,940 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

83 P.K. 0+010 2,940 4,860 10,000 39,000 ((C#+D#)/2)*E#

84 P.K. 0+020 4,860 5,070 10,000 49,650 ((C#+D#)/2)*E#

85 P.K. 0+030 5,070 6,780 10,000 59,250 ((C#+D#)/2)*E#

86 P.K. 0+040 6,780 27,220 10,000 170,000 ((C#+D#)/2)*E#

87 P.K. 0+050 27,220 23,980 10,000 256,000 ((C#+D#)/2)*E#

88 P.K. 0+060 23,980 11,510 10,000 177,450 ((C#+D#)/2)*E#

89 P.K. 0+070 11,510 14,240 10,000 128,750 ((C#+D#)/2)*E#

90 P.K. 0+080 14,240 18,820 10,000 165,300 ((C#+D#)/2)*E#

91 P.K. 0+090 18,820 14,720 10,000 167,700 ((C#+D#)/2)*E#

92 P.K. 0+097,300 14,720 32,070 7,300 170,784 ((C#+D#)/2)*E#

93 Camí de Sant Pere de Reixac ((C#+D#)/2)*E#
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94 P.K. 0+000 0,000 2,840 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

95 P.K. 0+010 2,840 4,490 10,000 36,650 ((C#+D#)/2)*E#

96 P.K. 0+020 4,490 3,300 10,000 38,950 ((C#+D#)/2)*E#

97 P.K. 0+030 3,300 5,120 10,000 42,100 ((C#+D#)/2)*E#

98 P.K. 0+040 5,120 43,470 10,000 242,950 ((C#+D#)/2)*E#

99 P.K. 0+050 43,470 59,520 10,000 514,950 ((C#+D#)/2)*E#

100 P.K. 0+060 59,520 94,190 10,000 768,550 ((C#+D#)/2)*E#

101 P.K. 0+070 94,190 178,570 10,000 1.363,800 ((C#+D#)/2)*E#

102 P.K. 0+080 178,570 200,310 10,000 1.894,400 ((C#+D#)/2)*E#

103 P.K. 0+090 200,310 159,050 10,000 1.796,800 ((C#+D#)/2)*E#

104 P.K. 0+095,138 159,050 150,710 5,138 795,773 ((C#+D#)/2)*E#

105 BV-5011 Costat Badalona ((C#+D#)/2)*E#

106 P.K. 0+000 0,000 2,710 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

107 P.K. 0+010 2,710 4,170 10,000 34,400 ((C#+D#)/2)*E#

108 P.K. 0+020 4,170 7,030 10,000 56,000 ((C#+D#)/2)*E#

109 P.K. 0+030 7,030 7,270 10,000 71,500 ((C#+D#)/2)*E#

110 P.K. 0+037,394 7,270 18,910 7,394 96,787 ((C#+D#)/2)*E#

TOTAL AMIDAMENT 31.417,042

3 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional
en roca i tall previ en talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Sabates C#*D#*E#*F#

3 Mur 1 C#*D#*E#*F#

4 Punt 1 0,000 3,620 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

5 Punt 2 3,620 3,620 2,030 7,349 ((C#+D#)/2)*E#

6 Punt 3 3,620 3,620 2,288 8,283 ((C#+D#)/2)*E#

7 Punt 4 3,620 6,300 4,331 21,482 ((C#+D#)/2)*E#

8 Punt 5 6,300 6,300 6,463 40,717 ((C#+D#)/2)*E#

9 Punt 6 6,300 10,260 12,117 100,329 ((C#+D#)/2)*E#

10 Punt 7 10,260 10,260 9,698 99,501 ((C#+D#)/2)*E#

11 Punt 8 10,260 10,260 9,762 100,158 ((C#+D#)/2)*E#

12 Punt 9 10,260 7,250 16,304 142,742 ((C#+D#)/2)*E#

13 Punt 10 7,250 7,250 7,558 54,796 ((C#+D#)/2)*E#

14 Punt 11 7,250 7,250 7,498 54,361 ((C#+D#)/2)*E#

15 Punt 12 7,250 3,680 10,520 57,492 ((C#+D#)/2)*E#

16 Punt 13 3,680 3,680 3,500 12,880 ((C#+D#)/2)*E#

17 .

18 Mur 2

19 Punt 1 0,000 3,350 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

20 Punt 2 3,350 3,350 6,250 20,938 ((C#+D#)/2)*E#
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21 Punt 4 3,350 3,560 1,650 5,701 ((C#+D#)/2)*E#

22 Punt 5 3,560 3,560 5,250 18,690 ((C#+D#)/2)*E#

23 Punt 7 3,560 3,560 4,650 16,554 ((C#+D#)/2)*E#

24 Punt 8 3,560 2,840 3,100 9,920 ((C#+D#)/2)*E#

25 .

26 Mur 3

27 Punt 1 0,000 4,040 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

28 Punt 2 4,040 4,440 4,500 19,080 ((C#+D#)/2)*E#

29 Punt 4 4,440 4,440 10,000 44,400 ((C#+D#)/2)*E#

30 Punt 5 4,440 4,440 23,225 103,119 ((C#+D#)/2)*E#

31 .

32 Mur 4

33 Punt 1 0,000 2,980 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

34 Punt 2 2,980 3,270 0,542 1,694 ((C#+D#)/2)*E#

35 Punt 3 3,270 4,930 1,893 7,761 ((C#+D#)/2)*E#

36 Punt 4 4,930 4,790 4,332 21,054 ((C#+D#)/2)*E#

37 Punt 5 4,790 3,160 1,786 7,099 ((C#+D#)/2)*E#

38 Punt 6 3,160 3,000 3,512 10,817 ((C#+D#)/2)*E#

39 Punt 7 3,000 3,190 4,335 13,417 ((C#+D#)/2)*E#

40 Punt 8 3,190 5,180 5,173 21,649 ((C#+D#)/2)*E#

41 Punt 9 5,180 8,940 5,448 38,463 ((C#+D#)/2)*E#

42 Punt 10 8,940 4,850 2,220 15,307 ((C#+D#)/2)*E#

43 .

44 Mur 5

45 Punt 1 0,000 6,260 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

46 Punt 2 6,260 5,760 10,255 61,633 ((C#+D#)/2)*E#

47 Punt 3 5,760 5,180 22,236 121,631 ((C#+D#)/2)*E#

48 Punt 4 5,180 5,250 20,471 106,756 ((C#+D#)/2)*E#

49 Punt 5 5,250 5,710 6,007 32,918 ((C#+D#)/2)*E#

50 Punt 6 5,710 6,080 2,586 15,244 ((C#+D#)/2)*E#

51 Punt 7 6,080 8,970 10,553 79,411 ((C#+D#)/2)*E#

52 Punt 8 8,970 8,850 4,311 38,411 ((C#+D#)/2)*E#

53 Punt 9 8,850 10,660 5,027 49,038 ((C#+D#)/2)*E#

54 Punt 10 10,660 9,420 8,655 86,896 ((C#+D#)/2)*E#

55 Punt 11 9,420 6,520 8,815 70,256 ((C#+D#)/2)*E#

56 Punt 12 6,520 5,040 10,212 59,025 ((C#+D#)/2)*E#

57 Punt 13 5,040 5,310 13,153 68,067 ((C#+D#)/2)*E#

58 Punt 14 5,310 6,110 7,873 44,955 ((C#+D#)/2)*E#

59 Punt 15 6,110 6,780 5,196 33,488 ((C#+D#)/2)*E#

60 .

61 Drenatge

62 TTR-10
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63 Vial d'accés a la Vallensana

64 P.K. 0+056 a P.K. 0+136 80,000 1,100 0,200 17,600 C#*D#*E#*F#

65 P.K. 0+106 a P.K. 0+145 39,000 1,100 0,200 8,580 C#*D#*E#*F#

66 P.K. 0+172 a P.K. 0+207 35,000 1,100 0,200 7,700 C#*D#*E#*F#

67 P.K. 0+248 a P.K. 0+265 17,000 1,100 0,200 3,740 C#*D#*E#*F#

68 P.K. 0+252 a P.K. 0+326 74,000 1,100 0,200 16,280 C#*D#*E#*F#

69 P.K. 0+326 a P.K. 0+404 78,000 1,100 0,200 17,160 C#*D#*E#*F#

70 P.K. 0+443 a P.K. 0+457 14,000 1,100 0,200 3,080 C#*D#*E#*F#

71 P.K. 0+515 a P.K. 0+699 184,000 1,100 0,200 40,480 C#*D#*E#*F#

72 P.K. 0+649 a P.K. 0+699 50,000 1,100 0,200 11,000 C#*D#*E#*F#

73 Rotonda

74 P.K. 0+058 a P.K. 0+084 26,000 1,100 0,200 5,720 C#*D#*E#*F#

75 P.K. 0+089 a P.K. 0+101 12,000 1,100 0,200 2,640 C#*D#*E#*F#

76 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

77 P.K. 0+007 a P.K. 0+097 90,000 1,100 0,200 19,800 C#*D#*E#*F#

78 Camí de Sant Pere de Reixac

79 P.K. 0+027 a P.K. 0+095 68,000 1,100 0,200 14,960 C#*D#*E#*F#

80 BV-5011 Costat Badalona

81 P.K. 0+000 a P.K. 0+037 37,000 1,100 0,200 8,140 C#*D#*E#*F#

82 Cuneta trapezoïdal

83 Vial d'accés a la Vallensana

84 P.K. 0+135 a P.K. 0+146 14,000 1,500 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#

85 P.K. 0+144 a P.K. 0+185 39,000 1,500 0,600 35,100 C#*D#*E#*F#

86 P.K. 0+149 a P.K. 0+174 31,000 1,500 0,600 27,900 C#*D#*E#*F#

87 P.K. 0+207 a P.K. 0+234 26,000 1,500 0,600 23,400 C#*D#*E#*F#

88 P.K. 0+210 a P.K. 0+230 29,000 1,500 0,600 26,100 C#*D#*E#*F#

89 P.K. 0+294 a P.K. 0+326 36,000 1,500 0,600 32,400 C#*D#*E#*F#

90 P.K. 0+326 a P.K. 0+359 38,000 1,500 0,600 34,200 C#*D#*E#*F#

91 P.K. 0+421 a P.K. 0+445 26,000 1,500 0,600 23,400 C#*D#*E#*F#

92 Camí de Sant Pere de Reixac

93 Mur 1 48,000 1,500 0,600 43,200 C#*D#*E#*F#

94 46,000 1,500 0,600 41,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.420,062

4 G2242511 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació amb mitjans mecànics al 95 % PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+000 0,000 27,410 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 P.K. 0+010 27,410 19,400 10,000 234,050 ((C#+D#)/2)*E#

5 P.K. 0+020 19,400 18,300 10,000 188,500 ((C#+D#)/2)*E#
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6 P.K. 0+030 18,300 20,800 10,000 195,500 ((C#+D#)/2)*E#

7 P.K. 0+040 20,800 16,600 10,000 187,000 ((C#+D#)/2)*E#

8 P.K. 0+050 16,600 13,700 10,000 151,500 ((C#+D#)/2)*E#

9 P.K. 0+060 13,700 12,400 10,000 130,500 ((C#+D#)/2)*E#

10 P.K. 0+070 12,400 14,300 10,000 133,500 ((C#+D#)/2)*E#

11 P.K. 0+080 14,300 17,600 10,000 159,500 ((C#+D#)/2)*E#

12 P.K. 0+090 17,600 18,800 10,000 182,000 ((C#+D#)/2)*E#

13 P.K. 0+100 18,800 18,000 10,000 184,000 ((C#+D#)/2)*E#

14 P.K. 0+110 18,000 21,000 10,000 195,000 ((C#+D#)/2)*E#

15 P.K. 0+120 21,000 14,800 10,000 179,000 ((C#+D#)/2)*E#

16 P.K. 0+130 14,800 19,100 10,000 169,500 ((C#+D#)/2)*E#

17 P.K. 0+140 19,100 16,000 10,000 175,500 ((C#+D#)/2)*E#

18 P.K. 0+150 16,000 23,600 10,000 198,000 ((C#+D#)/2)*E#

19 P.K. 0+160 23,600 26,500 10,000 250,500 ((C#+D#)/2)*E#

20 P.K. 0+170 26,500 30,300 10,000 284,000 ((C#+D#)/2)*E#

21 P.K. 0+180 30,300 37,200 10,000 337,500 ((C#+D#)/2)*E#

22 P.K. 0+190 37,200 33,400 10,000 353,000 ((C#+D#)/2)*E#

23 P.K. 0+200 33,400 33,500 10,000 334,500 ((C#+D#)/2)*E#

24 P.K. 0+210 33,500 12,200 10,000 228,500 ((C#+D#)/2)*E#

25 P.K. 0+220 12,200 24,200 10,000 182,000 ((C#+D#)/2)*E#

26 P.K. 0+230 24,200 36,500 10,000 303,500 ((C#+D#)/2)*E#

27 P.K. 0+240 36,500 42,300 10,000 394,000 ((C#+D#)/2)*E#

28 P.K. 0+250 42,300 14,500 10,000 284,000 ((C#+D#)/2)*E#

29 P.K. 0+260 14,500 29,600 10,000 220,500 ((C#+D#)/2)*E#

30 P.K. 0+270 29,600 32,500 10,000 310,500 ((C#+D#)/2)*E#

31 P.K. 0+280 32,500 22,000 10,000 272,500 ((C#+D#)/2)*E#

32 P.K. 0+290 22,000 22,000 10,000 220,000 ((C#+D#)/2)*E#

33 P.K. 0+300 22,000 17,500 10,000 197,500 ((C#+D#)/2)*E#

34 P.K. 0+310 17,500 20,100 10,000 188,000 ((C#+D#)/2)*E#

35 P.K. 0+320 20,100 21,800 10,000 209,500 ((C#+D#)/2)*E#

36 P.K. 0+330 21,800 22,300 10,000 220,500 ((C#+D#)/2)*E#

37 P.K. 0+340 22,300 24,000 10,000 231,500 ((C#+D#)/2)*E#

38 P.K. 0+350 24,000 31,500 10,000 277,500 ((C#+D#)/2)*E#

39 P.K. 0+360 31,500 22,100 10,000 268,000 ((C#+D#)/2)*E#

40 P.K. 0+370 22,100 23,400 10,000 227,500 ((C#+D#)/2)*E#

41 P.K. 0+380 23,400 23,000 10,000 232,000 ((C#+D#)/2)*E#

42 P.K. 0+390 23,000 20,200 10,000 216,000 ((C#+D#)/2)*E#

43 P.K. 0+400 20,200 14,400 10,000 173,000 ((C#+D#)/2)*E#

44 P.K. 0+410 14,400 25,700 10,000 200,500 ((C#+D#)/2)*E#

45 P.K. 0+420 25,700 28,200 10,000 269,500 ((C#+D#)/2)*E#

46 P.K. 0+430 28,200 27,100 10,000 276,500 ((C#+D#)/2)*E#

47 P.K. 0+440 27,100 18,300 10,000 227,000 ((C#+D#)/2)*E#
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48 P.K. 0+450 18,300 26,400 10,000 223,500 ((C#+D#)/2)*E#

49 P.K. 0+520 0,000 32,200 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 P.K. 0+530 32,200 18,300 10,000 252,500 ((C#+D#)/2)*E#

51 P.K. 0+540 18,300 25,400 10,000 218,500 ((C#+D#)/2)*E#

52 P.K. 0+550 25,400 25,200 10,000 253,000 ((C#+D#)/2)*E#

53 P.K. 0+560 25,200 22,300 10,000 237,500 ((C#+D#)/2)*E#

54 P.K. 0+570 22,300 23,000 10,000 226,500 ((C#+D#)/2)*E#

55 P.K. 0+580 23,000 21,400 10,000 222,000 ((C#+D#)/2)*E#

56 P.K. 0+590 21,400 21,800 10,000 216,000 ((C#+D#)/2)*E#

57 P.K. 0+600 21,800 18,200 10,000 200,000 ((C#+D#)/2)*E#

58 P.K. 0+610 18,200 13,400 10,000 158,000 ((C#+D#)/2)*E#

59 P.K. 0+620 13,400 15,800 10,000 146,000 ((C#+D#)/2)*E#

60 P.K. 0+630 15,800 15,200 10,000 155,000 ((C#+D#)/2)*E#

61 P.K. 0+640 15,200 15,900 10,000 155,500 ((C#+D#)/2)*E#

62 P.K. 0+650 15,900 15,100 10,000 155,000 ((C#+D#)/2)*E#

63 P.K. 0+660 15,100 25,300 10,000 202,000 ((C#+D#)/2)*E#

64 P.K. 0+670 25,300 24,200 10,000 247,500 ((C#+D#)/2)*E#

65 P.K. 0+680 24,200 20,500 10,000 223,500 ((C#+D#)/2)*E#

66 P.K. 0+690 20,500 17,800 10,000 191,500 ((C#+D#)/2)*E#

67 P.K. 0+699,958 17,800 10,300 9,958 139,910 ((C#+D#)/2)*E#

68 Rotonda ((C#+D#)/2)*E#

69 P.K. 0+000 0,000 20,300 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

70 P.K. 0+010 20,300 31,700 10,000 260,000 ((C#+D#)/2)*E#

71 P.K. 0+020 31,700 27,700 10,000 297,000 ((C#+D#)/2)*E#

72 P.K. 0+030 27,700 24,700 10,000 262,000 ((C#+D#)/2)*E#

73 P.K. 0+040 24,700 30,100 10,000 274,000 ((C#+D#)/2)*E#

74 P.K. 0+050 30,100 20,500 10,000 253,000 ((C#+D#)/2)*E#

75 P.K. 0+060 20,500 22,600 10,000 215,500 ((C#+D#)/2)*E#

76 P.K. 0+070 22,600 27,600 10,000 251,000 ((C#+D#)/2)*E#

77 P.K. 0+080 27,600 25,200 10,000 264,000 ((C#+D#)/2)*E#

78 P.K. 0+090 25,200 20,000 10,000 226,000 ((C#+D#)/2)*E#

79 P.K. 0+100 20,000 24,800 10,000 224,000 ((C#+D#)/2)*E#

80 P.K. 0+106,814 24,800 19,700 6,814 151,612 ((C#+D#)/2)*E#

81 BV-5011 Costat Montcada i Reixac ((C#+D#)/2)*E#

82 P.K. 0+000 0,000 7,600 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

83 P.K. 0+010 7,600 11,000 10,000 93,000 ((C#+D#)/2)*E#

84 P.K. 0+020 11,000 14,600 10,000 128,000 ((C#+D#)/2)*E#

85 P.K. 0+030 14,600 13,700 10,000 141,500 ((C#+D#)/2)*E#

86 P.K. 0+040 13,700 20,400 10,000 170,500 ((C#+D#)/2)*E#

87 P.K. 0+050 20,400 21,500 10,000 209,500 ((C#+D#)/2)*E#

88 P.K. 0+060 21,500 23,700 10,000 226,000 ((C#+D#)/2)*E#

89 P.K. 0+070 23,700 24,400 10,000 240,500 ((C#+D#)/2)*E#
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90 P.K. 0+080 24,400 30,200 10,000 273,000 ((C#+D#)/2)*E#

91 P.K. 0+090 30,200 29,100 10,000 296,500 ((C#+D#)/2)*E#

92 P.K. 0+097,300 29,100 42,500 7,300 261,340 ((C#+D#)/2)*E#

93 Camí de Sant Pere de Reixac ((C#+D#)/2)*E#

94 P.K. 0+000 0,000 12,100 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

95 P.K. 0+010 12,100 12,000 10,000 120,500 ((C#+D#)/2)*E#

96 P.K. 0+020 12,000 12,600 10,000 123,000 ((C#+D#)/2)*E#

97 P.K. 0+030 12,600 11,300 10,000 119,500 ((C#+D#)/2)*E#

98 P.K. 0+040 11,300 14,400 10,000 128,500 ((C#+D#)/2)*E#

99 P.K. 0+050 14,400 12,900 10,000 136,500 ((C#+D#)/2)*E#

100 P.K. 0+060 12,900 16,800 10,000 148,500 ((C#+D#)/2)*E#

101 P.K. 0+070 16,800 21,100 10,000 189,500 ((C#+D#)/2)*E#

102 P.K. 0+080 21,100 22,300 10,000 217,000 ((C#+D#)/2)*E#

103 P.K. 0+090 22,300 21,200 10,000 217,500 ((C#+D#)/2)*E#

104 P.K. 0+095,138 21,200 25,300 5,138 119,459 ((C#+D#)/2)*E#

105 BV-5011 Costat Badalona ((C#+D#)/2)*E#

106 P.K. 0+000 0,000 8,500 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

107 P.K. 0+010 8,500 16,300 10,000 124,000 ((C#+D#)/2)*E#

108 P.K. 0+020 16,300 19,500 10,000 179,000 ((C#+D#)/2)*E#

109 P.K. 0+030 19,500 20,200 10,000 198,500 ((C#+D#)/2)*E#

110 P.K. 0+037,394 20,200 37,400 7,394 212,947 ((C#+D#)/2)*E#

111 .

112 Mur 1

113 Punt 1 0,000 2,540 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

114 Punt 2 2,540 2,540 2,030 5,156 ((C#+D#)/2)*E#

115 Punt 3 2,540 2,540 2,288 5,812 ((C#+D#)/2)*E#

116 Punt 4 2,540 3,840 4,331 13,816 ((C#+D#)/2)*E#

117 Punt 5 3,840 3,840 6,463 24,818 ((C#+D#)/2)*E#

118 Punt 6 3,840 5,400 12,117 55,981 ((C#+D#)/2)*E#

119 Punt 7 5,400 5,400 9,698 52,369 ((C#+D#)/2)*E#

120 Punt 8 5,400 5,400 9,762 52,715 ((C#+D#)/2)*E#

121 Punt 9 5,400 4,240 16,304 78,585 ((C#+D#)/2)*E#

122 Punt 10 4,240 4,240 7,558 32,046 ((C#+D#)/2)*E#

123 Punt 11 4,240 4,240 7,498 31,792 ((C#+D#)/2)*E#

124 Punt 12 4,240 2,480 10,520 35,347 ((C#+D#)/2)*E#

125 Punt 13 2,480 2,480 3,500 8,680 ((C#+D#)/2)*E#

126 .

127 Mur 2

128 Punt 1 0,000 2,390 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

129 Punt 2 2,390 2,390 6,250 14,938 ((C#+D#)/2)*E#

130 Punt 4 2,390 2,510 1,650 4,043 ((C#+D#)/2)*E#

131 Punt 5 2,510 2,510 5,250 13,178 ((C#+D#)/2)*E#
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132 Punt 7 2,510 2,510 4,650 11,672 ((C#+D#)/2)*E#

133 Punt 8 2,510 2,100 3,100 7,146 ((C#+D#)/2)*E#

134 .

135 Mur 3

136 Punt 1 0,000 2,770 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

137 Punt 2 2,770 2,970 4,500 12,915 ((C#+D#)/2)*E#

138 Punt 4 2,970 2,970 10,000 29,700 ((C#+D#)/2)*E#

139 Punt 5 2,970 2,970 23,225 68,978 ((C#+D#)/2)*E#

140 . ((C#+D#)/2)*E#

141 Mur 4 ((C#+D#)/2)*E#

142 Punt 1 0,000 2,180 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

143 Punt 2 2,180 2,350 0,542 1,228 ((C#+D#)/2)*E#

144 Punt 3 2,350 3,210 1,893 5,263 ((C#+D#)/2)*E#

145 Punt 4 3,210 3,140 4,332 13,754 ((C#+D#)/2)*E#

146 Punt 5 3,140 2,290 1,786 4,849 ((C#+D#)/2)*E#

147 Punt 6 2,290 2,200 3,512 7,884 ((C#+D#)/2)*E#

148 Punt 7 2,200 2,300 4,335 9,754 ((C#+D#)/2)*E#

149 Punt 8 2,300 3,330 5,173 14,562 ((C#+D#)/2)*E#

150 Punt 9 3,330 5,590 5,448 24,298 ((C#+D#)/2)*E#

151 Punt 10 5,590 3,170 2,220 9,724 ((C#+D#)/2)*E#

152 . ((C#+D#)/2)*E#

153 Mur 5 ((C#+D#)/2)*E#

154 Punt 1 0,000 3,830 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

155 Punt 2 3,830 3,600 10,255 38,097 ((C#+D#)/2)*E#

156 Punt 3 3,600 3,350 22,236 77,270 ((C#+D#)/2)*E#

157 Punt 4 3,350 3,390 20,471 68,987 ((C#+D#)/2)*E#

158 Punt 5 3,390 3,580 6,007 20,934 ((C#+D#)/2)*E#

159 Punt 6 3,580 3,740 2,586 9,465 ((C#+D#)/2)*E#

160 Punt 7 3,740 4,930 10,553 45,747 ((C#+D#)/2)*E#

161 Punt 8 4,930 4,860 4,311 21,102 ((C#+D#)/2)*E#

162 Punt 9 4,860 5,540 5,027 26,140 ((C#+D#)/2)*E#

163 Punt 10 5,540 5,090 8,655 46,001 ((C#+D#)/2)*E#

164 Punt 11 5,090 3,940 8,815 39,800 ((C#+D#)/2)*E#

165 Punt 12 3,940 3,260 10,212 36,763 ((C#+D#)/2)*E#

166 Punt 13 3,260 3,390 13,153 43,734 ((C#+D#)/2)*E#

167 Punt 14 3,390 3,760 7,873 28,146 ((C#+D#)/2)*E#

168 Punt 15 3,760 4,050 5,196 20,290 ((C#+D#)/2)*E#

TOTAL AMIDAMENT 22.001,797

5 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+000 0,000 116,290 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 P.K. 0+010 116,290 61,950 10,000 891,200 ((C#+D#)/2)*E#

5 P.K. 0+020 61,950 57,950 10,000 599,500 ((C#+D#)/2)*E#

6 P.K. 0+030 57,950 61,950 10,000 599,500 ((C#+D#)/2)*E#

7 P.K. 0+040 61,950 35,090 10,000 485,200 ((C#+D#)/2)*E#

8 P.K. 0+050 35,090 19,460 10,000 272,750 ((C#+D#)/2)*E#

9 P.K. 0+060 19,460 1,630 10,000 105,450 ((C#+D#)/2)*E#

10 P.K. 0+070 1,630 5,320 10,000 34,750 ((C#+D#)/2)*E#

11 P.K. 0+080 5,320 12,470 10,000 88,950 ((C#+D#)/2)*E#

12 P.K. 0+090 12,470 12,650 10,000 125,600 ((C#+D#)/2)*E#

13 P.K. 0+100 12,650 6,570 10,000 96,100 ((C#+D#)/2)*E#

14 P.K. 0+110 6,570 33,110 10,000 198,400 ((C#+D#)/2)*E#

15 P.K. 0+120 33,110 0,000 10,000 165,550 ((C#+D#)/2)*E#

16 P.K. 0+130 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

17 P.K. 0+140 0,000 7,120 10,000 35,600 ((C#+D#)/2)*E#

18 P.K. 0+150 7,120 116,110 10,000 616,150 ((C#+D#)/2)*E#

19 P.K. 0+160 116,110 137,020 10,000 1.265,650 ((C#+D#)/2)*E#

20 P.K. 0+170 137,020 124,240 10,000 1.306,300 ((C#+D#)/2)*E#

21 P.K. 0+180 124,240 82,390 10,000 1.033,150 ((C#+D#)/2)*E#

22 P.K. 0+190 82,390 52,350 10,000 673,700 ((C#+D#)/2)*E#

23 P.K. 0+200 52,350 47,270 10,000 498,100 ((C#+D#)/2)*E#

24 P.K. 0+210 47,270 15,960 10,000 316,150 ((C#+D#)/2)*E#

25 P.K. 0+220 15,960 96,840 10,000 564,000 ((C#+D#)/2)*E#

26 P.K. 0+230 96,840 207,980 10,000 1.524,100 ((C#+D#)/2)*E#

27 P.K. 0+240 207,980 249,340 10,000 2.286,600 ((C#+D#)/2)*E#

28 P.K. 0+250 249,340 6,170 10,000 1.277,550 ((C#+D#)/2)*E#

29 P.K. 0+260 6,170 0,000 10,000 30,850 ((C#+D#)/2)*E#

30 P.K. 0+270 0,000 15,060 10,000 75,300 ((C#+D#)/2)*E#

31 P.K. 0+280 15,060 33,770 10,000 244,150 ((C#+D#)/2)*E#

32 P.K. 0+290 33,770 25,550 10,000 296,600 ((C#+D#)/2)*E#

33 P.K. 0+300 25,550 25,750 10,000 256,500 ((C#+D#)/2)*E#

34 P.K. 0+310 25,750 43,550 10,000 346,500 ((C#+D#)/2)*E#

35 P.K. 0+320 43,550 62,320 10,000 529,350 ((C#+D#)/2)*E#

36 P.K. 0+330 62,320 50,960 10,000 566,400 ((C#+D#)/2)*E#

37 P.K. 0+340 50,960 51,600 10,000 512,800 ((C#+D#)/2)*E#

38 P.K. 0+350 51,600 24,570 10,000 380,850 ((C#+D#)/2)*E#

39 P.K. 0+360 24,570 0,000 10,000 122,850 ((C#+D#)/2)*E#

40 P.K. 0+370 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

41 P.K. 0+380 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

42 P.K. 0+390 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#
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43 P.K. 0+400 0,000 3,960 10,000 19,800 ((C#+D#)/2)*E#

44 P.K. 0+410 3,960 68,160 10,000 360,600 ((C#+D#)/2)*E#

45 P.K. 0+420 68,160 114,200 10,000 911,800 ((C#+D#)/2)*E#

46 P.K. 0+430 114,200 100,530 10,000 1.073,650 ((C#+D#)/2)*E#

47 P.K. 0+440 100,530 30,740 10,000 656,350 ((C#+D#)/2)*E#

48 P.K. 0+450 30,740 26,610 10,000 286,750 ((C#+D#)/2)*E#

49 P.K. 0+520 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 P.K. 0+530 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

51 P.K. 0+540 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

52 P.K. 0+550 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

53 P.K. 0+560 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

54 P.K. 0+570 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

55 P.K. 0+580 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

56 P.K. 0+590 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

57 P.K. 0+600 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

58 P.K. 0+610 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

59 P.K. 0+620 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

60 P.K. 0+630 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

61 P.K. 0+640 0,000 2,540 10,000 12,700 ((C#+D#)/2)*E#

62 P.K. 0+650 2,540 0,000 10,000 12,700 ((C#+D#)/2)*E#

63 P.K. 0+660 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

64 P.K. 0+670 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

65 P.K. 0+680 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

66 P.K. 0+690 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

67 P.K. 0+699,958 0,000 1,830 9,958 9,112 ((C#+D#)/2)*E#

68 Rotonda ((C#+D#)/2)*E#

69 P.K. 0+000 0,000 1,150 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

70 P.K. 0+010 1,150 0,000 10,000 5,750 ((C#+D#)/2)*E#

71 P.K. 0+020 0,000 93,650 10,000 468,250 ((C#+D#)/2)*E#

72 P.K. 0+030 93,650 77,730 10,000 856,900 ((C#+D#)/2)*E#

73 P.K. 0+040 77,730 59,100 10,000 684,150 ((C#+D#)/2)*E#

74 P.K. 0+050 59,100 15,950 10,000 375,250 ((C#+D#)/2)*E#

75 P.K. 0+060 15,950 14,510 10,000 152,300 ((C#+D#)/2)*E#

76 P.K. 0+070 14,510 11,490 10,000 130,000 ((C#+D#)/2)*E#

77 P.K. 0+080 11,490 4,510 10,000 80,000 ((C#+D#)/2)*E#

78 P.K. 0+090 4,510 3,710 10,000 41,100 ((C#+D#)/2)*E#

79 P.K. 0+100 3,710 4,670 10,000 41,900 ((C#+D#)/2)*E#

80 P.K. 0+106,814 4,670 8,110 6,814 43,541 ((C#+D#)/2)*E#

81 BV-5011 Costat Montcada i Reixac ((C#+D#)/2)*E#

82 P.K. 0+000 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

83 P.K. 0+010 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

84 P.K. 0+020 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#
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85 P.K. 0+030 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

86 P.K. 0+040 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

87 P.K. 0+050 0,000 6,920 10,000 34,600 ((C#+D#)/2)*E#

88 P.K. 0+060 6,920 8,290 10,000 76,050 ((C#+D#)/2)*E#

89 P.K. 0+070 8,290 15,500 10,000 118,950 ((C#+D#)/2)*E#

90 P.K. 0+080 15,500 23,490 10,000 194,950 ((C#+D#)/2)*E#

91 P.K. 0+090 23,490 18,280 10,000 208,850 ((C#+D#)/2)*E#

92 P.K. 0+097,300 18,280 37,720 7,300 204,400 ((C#+D#)/2)*E#

93 Camí de Sant Pere de Reixac ((C#+D#)/2)*E#

94 P.K. 0+000 0,000 5,150 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

95 P.K. 0+010 5,150 6,280 10,000 57,150 ((C#+D#)/2)*E#

96 P.K. 0+020 6,280 6,100 10,000 61,900 ((C#+D#)/2)*E#

97 P.K. 0+030 6,100 17,230 10,000 116,650 ((C#+D#)/2)*E#

98 P.K. 0+040 17,230 9,380 10,000 133,050 ((C#+D#)/2)*E#

99 P.K. 0+050 9,380 0,000 10,000 46,900 ((C#+D#)/2)*E#

100 P.K. 0+060 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

101 P.K. 0+070 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

102 P.K. 0+080 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

103 P.K. 0+090 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

104 P.K. 0+095,138 0,000 0,000 5,138 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

105 BV-5011 Costat Badalona ((C#+D#)/2)*E#

106 P.K. 0+000 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

107 P.K. 0+010 0,000 2,250 10,000 11,250 ((C#+D#)/2)*E#

108 P.K. 0+020 2,250 5,250 10,000 37,500 ((C#+D#)/2)*E#

109 P.K. 0+030 5,250 4,350 10,000 48,000 ((C#+D#)/2)*E#

110 P.K. 0+037,394 4,350 23,430 7,394 102,703 ((C#+D#)/2)*E#

TOTAL AMIDAMENT 26.097,656

6 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per a esplanada tipus 2, en tongades de fins
a 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, inclòs
humectació o dessecació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 0,750 3.669,750 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 107,000 7,500 0,750 601,875 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 10,000 0,750 731,250 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 0,750 501,375 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 10,000 0,750 281,250 C#*D#*E#*F#

6 .

7 Viaducte -55 7,000 0,750 -288,75 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.496,750
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Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  MURS D'ESCULLERA

1 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200 kg de pes, inclòs subministrament i
col·locació de la pedra del parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Sabates

3 Mur 1

4 Punt 1 0,000 3,620 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

5 Punt 2 3,620 3,620 2,030 7,349 ((C#+D#)/2)*E#

6 Punt 3 3,620 3,620 2,288 8,283 ((C#+D#)/2)*E#

7 Punt 4 3,620 6,300 4,331 21,482 ((C#+D#)/2)*E#

8 Punt 5 6,300 6,300 6,463 40,717 ((C#+D#)/2)*E#

9 Punt 6 6,300 10,260 12,117 100,329 ((C#+D#)/2)*E#

10 Punt 7 10,260 10,260 9,698 99,501 ((C#+D#)/2)*E#

11 Punt 8 10,260 10,260 9,762 100,158 ((C#+D#)/2)*E#

12 Punt 9 10,260 7,250 16,304 142,742 ((C#+D#)/2)*E#

13 Punt 10 7,250 7,250 7,558 54,796 ((C#+D#)/2)*E#

14 Punt 11 7,250 7,250 7,498 54,361 ((C#+D#)/2)*E#

15 Punt 12 7,250 3,680 10,520 57,492 ((C#+D#)/2)*E#

16 Punt 13 3,680 3,680 3,500 12,880 ((C#+D#)/2)*E#

17 Subtotal S 700,090 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

18 .

19 Mur 2 ((C#+D#)/2)*E#

20 Punt 1 0,000 3,350 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

21 Punt 2 3,350 3,350 6,250 20,938 ((C#+D#)/2)*E#

22 Punt 4 3,350 3,560 1,650 5,701 ((C#+D#)/2)*E#

23 Punt 5 3,560 3,560 5,250 18,690 ((C#+D#)/2)*E#

24 Punt 7 3,560 3,560 4,650 16,554 ((C#+D#)/2)*E#

25 Punt 8 3,560 2,840 3,100 9,920 ((C#+D#)/2)*E#

26 Subtotal S 71,803 SUMSUBTOTAL(
G18:G25)

27 . ((C#+D#)/2)*E#

28 Mur 3 ((C#+D#)/2)*E#

29 Punt 1 0,000 4,040 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

30 Punt 2 4,040 4,440 4,500 19,080 ((C#+D#)/2)*E#

31 Punt 4 4,440 4,440 10,000 44,400 ((C#+D#)/2)*E#

32 Punt 5 4,440 4,440 23,225 103,119 ((C#+D#)/2)*E#

33 Subtotal S 166,599 SUMSUBTOTAL(
G27:G32)
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34 . ((C#+D#)/2)*E#

35 Mur 4 ((C#+D#)/2)*E#

36 Punt 1 0,000 2,980 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

37 Punt 2 2,980 3,270 0,542 1,694 ((C#+D#)/2)*E#

38 Punt 3 3,270 4,930 1,893 7,761 ((C#+D#)/2)*E#

39 Punt 4 4,930 4,790 4,332 21,054 ((C#+D#)/2)*E#

40 Punt 5 4,790 3,160 1,786 7,099 ((C#+D#)/2)*E#

41 Punt 6 3,160 3,000 3,512 10,817 ((C#+D#)/2)*E#

42 Punt 7 3,000 3,190 4,335 13,417 ((C#+D#)/2)*E#

43 Punt 8 3,190 5,180 5,173 21,649 ((C#+D#)/2)*E#

44 Punt 9 5,180 8,940 5,448 38,463 ((C#+D#)/2)*E#

45 Punt 10 8,940 4,850 2,220 15,307 ((C#+D#)/2)*E#

46 Subtotal S 137,261 SUMSUBTOTAL(
G34:G45)

47 . ((C#+D#)/2)*E#

48 Mur 5 ((C#+D#)/2)*E#

49 Punt 1 0,000 6,260 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 Punt 2 6,260 5,760 10,255 61,633 ((C#+D#)/2)*E#

51 Punt 3 5,760 5,180 22,236 121,631 ((C#+D#)/2)*E#

52 Punt 4 5,180 5,250 20,471 106,756 ((C#+D#)/2)*E#

53 Punt 5 5,250 5,710 6,007 32,918 ((C#+D#)/2)*E#

54 Punt 6 5,710 6,080 2,586 15,244 ((C#+D#)/2)*E#

55 Punt 7 6,080 8,970 10,553 79,411 ((C#+D#)/2)*E#

56 Punt 8 8,970 8,850 4,311 38,411 ((C#+D#)/2)*E#

57 Punt 9 8,850 10,660 5,027 49,038 ((C#+D#)/2)*E#

58 Punt 10 10,660 9,420 8,655 86,896 ((C#+D#)/2)*E#

59 Punt 11 9,420 6,520 8,815 70,256 ((C#+D#)/2)*E#

60 Punt 12 6,520 5,040 10,212 59,025 ((C#+D#)/2)*E#

61 Punt 13 5,040 5,310 13,153 68,067 ((C#+D#)/2)*E#

62 Punt 14 5,310 6,110 7,873 44,955 ((C#+D#)/2)*E#

63 Punt 15 6,110 6,780 5,196 33,488 ((C#+D#)/2)*E#

64 Subtotal S 867,729 SUMSUBTOTAL(
G47:G63)

65 . ((C#+D#)/2)*E#

66 Alçats ((C#+D#)/2)*E#

67 Mur 1 ((C#+D#)/2)*E#

68 Punt 1 0,000 9,140 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

69 Punt 2 9,140 9,510 2,030 18,930 ((C#+D#)/2)*E#

70 Punt 3 9,510 10,020 2,288 22,342 ((C#+D#)/2)*E#

71 Punt 4 10,020 17,160 4,331 58,858 ((C#+D#)/2)*E#

72 Punt 5 17,160 25,670 6,463 138,405 ((C#+D#)/2)*E#

73 Punt 6 25,670 54,770 12,117 487,346 ((C#+D#)/2)*E#
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74 Punt 7 54,770 62,050 9,698 566,460 ((C#+D#)/2)*E#

75 Punt 8 62,050 61,260 9,762 601,876 ((C#+D#)/2)*E#

76 Punt 9 61,260 35,500 16,304 788,788 ((C#+D#)/2)*E#

77 Punt 10 35,500 34,250 7,558 263,585 ((C#+D#)/2)*E#

78 Punt 11 34,250 29,170 7,498 237,762 ((C#+D#)/2)*E#

79 Punt 12 29,170 10,930 10,520 210,926 ((C#+D#)/2)*E#

80 Punt 13 10,930 8,670 3,500 34,300 ((C#+D#)/2)*E#

81 Subtotal S 3.429,578 SUMSUBTOTAL(
G65:G80)

82 . ((C#+D#)/2)*E#

83 Mur 2 ((C#+D#)/2)*E#

84 Punt 1 0,000 9,150 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

85 Punt 2 9,150 9,530 6,250 58,375 ((C#+D#)/2)*E#

86 Punt 4 9,530 10,850 1,650 16,814 ((C#+D#)/2)*E#

87 Punt 5 10,850 11,060 5,250 57,514 ((C#+D#)/2)*E#

88 Punt 7 11,060 11,550 4,650 52,568 ((C#+D#)/2)*E#

89 Punt 8 11,550 7,200 3,100 29,063 ((C#+D#)/2)*E#

90 Subtotal S 214,334 SUMSUBTOTAL(
G82:G89)

91 . ((C#+D#)/2)*E#

92 Mur 3 ((C#+D#)/2)*E#

93 Punt 1 0,000 14,200 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

94 Punt 2 14,200 16,850 4,500 69,863 ((C#+D#)/2)*E#

95 Punt 4 16,850 17,980 10,000 174,150 ((C#+D#)/2)*E#

96 Punt 5 17,980 17,000 23,225 406,205 ((C#+D#)/2)*E#

97 Subtotal S 650,218 SUMSUBTOTAL(
G91:G96)

98 . ((C#+D#)/2)*E#

99 Mur 4 ((C#+D#)/2)*E#

100 Punt 1 0,000 3,390 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

101 Punt 2 3,390 7,820 0,542 3,038 ((C#+D#)/2)*E#

102 Punt 3 7,820 12,940 1,893 19,649 ((C#+D#)/2)*E#

103 Punt 4 12,940 11,190 4,332 52,266 ((C#+D#)/2)*E#

104 Punt 5 11,190 4,950 1,786 14,413 ((C#+D#)/2)*E#

105 Punt 6 4,950 3,980 3,512 15,681 ((C#+D#)/2)*E#

106 Punt 7 3,980 5,120 4,335 19,724 ((C#+D#)/2)*E#

107 Punt 8 5,120 15,090 5,173 52,273 ((C#+D#)/2)*E#

108 Punt 9 15,090 17,500 5,448 88,775 ((C#+D#)/2)*E#

109 Punt 10 17,500 11,710 2,220 32,423 ((C#+D#)/2)*E#

110 Subtotal S 298,242 SUMSUBTOTAL(
G98:G109)

111 . ((C#+D#)/2)*E#

112 Mur 5 ((C#+D#)/2)*E#
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113 Punt 1 0,000 12,730 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

114 Punt 2 14,640 12,310 10,255 138,186 ((C#+D#)/2)*E#

115 Punt 3 13,850 10,170 22,236 267,054 ((C#+D#)/2)*E#

116 Punt 4 11,440 10,650 20,471 226,102 ((C#+D#)/2)*E#

117 Punt 5 11,980 12,070 6,007 72,234 ((C#+D#)/2)*E#

118 Punt 6 13,580 13,450 2,586 472,335 C#*D#*E#*F#

119 Punt 7 15,130 17,730 10,553 2.830,894 C#*D#*E#*F#

120 Punt 8 26,600 17,480 4,311 2.004,477 C#*D#*E#*F#

121 Punt 9 25,790 19,950 5,027 2.586,444 C#*D#*E#*F#

122 Punt 10 32,910 18,300 8,655 5.212,500 C#*D#*E#*F#

123 Punt 11 27,910 14,190 8,815 3.491,118 C#*D#*E#*F#

124 Punt 12 16,670 9,100 10,212 1.549,130 C#*D#*E#*F#

125 Punt 13 10,230 10,560 13,153 1.420,903 C#*D#*E#*F#

126 Punt 14 11,880 13,370 7,873 1.250,513 C#*D#*E#*F#

127 Punt 15 15,040 14,580 5,196 1.139,396 C#*D#*E#*F#

128 Subtotal S 22.661,286 SUMSUBTOTAL(
G111:G127)

129 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.197,140

2 G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm², inclòs retalls i cavalcaments, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Mur 1

3 Punt 1 0,000 16,610 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 Punt 2 16,610 16,920 2,030 34,033 ((C#+D#)/2)*E#

5 Punt 3 16,920 17,330 2,288 39,182 ((C#+D#)/2)*E#

6 Punt 4 17,330 21,170 4,331 83,372 ((C#+D#)/2)*E#

7 Punt 5 21,170 25,620 6,463 151,202 ((C#+D#)/2)*E#

8 Punt 6 25,620 36,690 12,117 377,505 ((C#+D#)/2)*E#

9 Punt 7 36,690 39,190 9,698 367,942 ((C#+D#)/2)*E#

10 Punt 8 39,190 38,920 9,762 381,255 ((C#+D#)/2)*E#

11 Punt 9 38,920 30,230 16,304 563,711 ((C#+D#)/2)*E#

12 Punt 10 30,230 29,680 7,558 226,400 ((C#+D#)/2)*E#

13 Punt 11 29,680 27,360 7,498 213,843 ((C#+D#)/2)*E#

14 Punt 12 27,360 18,070 10,520 238,962 ((C#+D#)/2)*E#

15 Punt 13 18,070 16,230 3,500 60,025 ((C#+D#)/2)*E#

16 Subtotal S 2.737,432 SUMSUBTOTAL(
G1:G15)

17 . ((C#+D#)/2)*E#

18 Mur 2

19 Punt 1 0,000 15,550 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#
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20 Punt 2 15,550 15,800 6,250 97,969 ((C#+D#)/2)*E#

21 Punt 4 15,800 16,610 1,650 26,738 ((C#+D#)/2)*E#

22 Punt 5 16,610 16,740 5,250 87,544 ((C#+D#)/2)*E#

23 Punt 7 16,740 17,030 4,650 78,515 ((C#+D#)/2)*E#

24 Punt 8 17,030 14,090 3,100 48,236 ((C#+D#)/2)*E#

25 Subtotal S 339,002 SUMSUBTOTAL(
G17:G24)

26 . ((C#+D#)/2)*E#

27 Mur 3 ((C#+D#)/2)*E#

28 Punt 1 0,000 18,520 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

29 Punt 2 18,520 20,050 4,500 86,783 ((C#+D#)/2)*E#

30 Punt 4 20,050 20,600 10,000 203,250 ((C#+D#)/2)*E#

31 Punt 5 20,600 20,120 23,225 472,861 ((C#+D#)/2)*E#

32 Subtotal S 762,894 SUMSUBTOTAL(
G26:G31)

33 .

34 Mur 4

35 Punt 1 0,000 10,540 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

36 Punt 2 10,540 15,060 0,542 6,938 ((C#+D#)/2)*E#

37 Punt 3 15,060 18,960 1,893 32,200 ((C#+D#)/2)*E#

38 Punt 4 18,960 17,630 4,332 79,254 ((C#+D#)/2)*E#

39 Punt 5 17,630 12,320 1,786 26,745 ((C#+D#)/2)*E#

40 Punt 6 12,320 11,170 3,512 41,248 ((C#+D#)/2)*E#

41 Punt 7 11,170 12,510 4,335 51,326 ((C#+D#)/2)*E#

42 Punt 8 12,510 20,620 5,173 85,691 ((C#+D#)/2)*E#

43 Punt 9 20,620 26,440 5,448 128,191 ((C#+D#)/2)*E#

44 Punt 10 26,440 18,050 2,220 49,384 ((C#+D#)/2)*E#

45 Subtotal S 500,977 SUMSUBTOTAL(
G33:G44)

46 . ((C#+D#)/2)*E#

47 Mur 5 ((C#+D#)/2)*E#

48 Punt 1 0,000 23,210 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

49 Punt 2 23,210 22,860 10,255 236,224 ((C#+D#)/2)*E#

50 Punt 3 22,860 20,840 22,236 485,857 ((C#+D#)/2)*E#

51 Punt 4 20,840 21,470 20,471 433,064 ((C#+D#)/2)*E#

52 Punt 5 21,470 22,560 6,007 132,244 ((C#+D#)/2)*E#

53 Punt 6 22,560 23,740 2,586 59,866 ((C#+D#)/2)*E#

54 Punt 7 23,740 30,660 10,553 287,042 ((C#+D#)/2)*E#

55 Punt 8 30,660 30,280 4,311 131,356 ((C#+D#)/2)*E#

56 Punt 9 30,280 34,230 5,027 162,146 ((C#+D#)/2)*E#

57 Punt 10 34,230 31,590 8,655 284,836 ((C#+D#)/2)*E#

58 Punt 11 31,590 24,920 8,815 249,068 ((C#+D#)/2)*E#

59 Punt 12 24,920 19,460 10,212 226,604 ((C#+D#)/2)*E#

EUR
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60 Punt 13 19,460 21,400 13,153 268,716 ((C#+D#)/2)*E#

61 Punt 14 21,400 23,700 7,873 177,536 ((C#+D#)/2)*E#

62 Punt 15 23,700 25,550 5,196 127,952 ((C#+D#)/2)*E#

63 Subtotal S 3.262,511 SUMSUBTOTAL(
G46:G62)

TOTAL AMIDAMENT 7.602,816

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 02  CALAIX

1 G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional d'aletes, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 6 2,500 21,900 54,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,750

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 03  VIADUCTE

1 G45C0002 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 Viaducte 7,000 55,000 385,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 04  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
embolcallat amb geotèxtil de 150 gr/m² protector.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Associat a TTR-10

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+056 a P.K. 0+136 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

4 P.K. 0+106 a P.K. 0+145 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

5 P.K. 0+172 a P.K. 0+207 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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6 P.K. 0+248 a P.K. 0+265 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

7 P.K. 0+252 a P.K. 0+326 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

8 P.K. 0+326 a P.K. 0+404 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

9 P.K. 0+443 a P.K. 0+457 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 P.K. 0+515 a P.K. 0+699 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

11 P.K. 0+649 a P.K. 0+699 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

12 Rotonda

13 P.K. 0+058 a P.K. 0+084 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

14 P.K. 0+089 a P.K. 0+101 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

15 BV-5011 Costat Montcada i Reixac C#*D#*E#*F#

16 P.K. 0+007 a P.K. 0+097 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

17 Camí de Sant Pere de Reixac

18 P.K. 0+027 a P.K. 0+095 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

19 BV-5011 Costat Badalona

20 P.K. 0+000 a P.K. 0+037 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

21 .

22 Altres

23 Illot central 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 867,000

2 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó
de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions embornals 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó
de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó
de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Connexions pous 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

4 Connexions pous 1,000 262,000 262,000 C#*D#*E#*F#
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5 Camí de Sant Pere de Reixac

6 O.D. 1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 317,000

5 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó
de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 5 1,000 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó
de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

2 O.D. 2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 P.K. 0+056 a P.K. 0+136 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+106 a P.K. 0+145 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 P.K. 0+172 a P.K. 0+207 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

5 P.K. 0+248 a P.K. 0+265 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

6 P.K. 0+252 a P.K. 0+326 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

7 P.K. 0+326 a P.K. 0+404 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

8 P.K. 0+443 a P.K. 0+457 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

9 P.K. 0+515 a P.K. 0+699 184,000 184,000 C#*D#*E#*F#

10 P.K. 0+649 a P.K. 0+699 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

11 Rotonda

12 P.K. 0+058 a P.K. 0+084 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

13 P.K. 0+089 a P.K. 0+101 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

14 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

15 P.K. 0+007 a P.K. 0+097 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

16 Camí de Sant Pere de Reixac

17 P.K. 0+027 a P.K. 0+095 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

18 BV-5011 Costat Badalona

19 P.K. 0+000 a P.K. 0+037 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 804,000

8 GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 P.K. 0+135 a P.K. 0+146 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+144 a P.K. 0+185 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 P.K. 0+149 a P.K. 0+174 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

5 P.K. 0+207 a P.K. 0+234 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

6 P.K. 0+210 a P.K. 0+230 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

7 P.K. 0+294 a P.K. 0+326 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

8 P.K. 0+326 a P.K. 0+359 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

9 P.K. 0+421 a P.K. 0+445 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

10 Camí de Sant Pere de Reixac

11 Mur 1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

12 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,000

9 G9B22504 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i sortides d'obres de drenatge, a base de pedra de riu amb
tamanys entre 15-25 cm, sobre llit de formigó de 20 N/mm² de resistència característica de 20 cm de gruix,
inclòs transició de cuneta de guarda, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 3 21,700 21,700 C#*D#*E#*F#

3 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#

4 O.D. 4 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#

5 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#

6 O.D. 5 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#

7 O.D. 6 26,100 26,100 C#*D#*E#*F#

8 17,900 17,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,100

10 GD5G2350 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària interior,
sobre solera de 10 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 5 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda

4 Mur 1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 Camí de Sant Pere Reixac

6 Mur 1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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7 O.D. 1 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

11 GDD1UX0X u Dau de formigó per a recolzament de baixant en talús, de dimensions 48 x 40 cm en planta i 40 cm de
profunditat mínima, amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica i quatre barres encastades d'acer
B-500-S i diàmetre 12 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 5 11,000 5,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

3 Rotonda

4 Mur 1 5,500 5,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

5 Camí de Sant Pere Reixac

6 Mur 1 5,500 5,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

7 O.D. 1 6,500 5,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

12 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20 sobre solera de 15 cm
de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 S 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 S 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 S 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclòs solera de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 PR 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat, armadura, formigó i desencofrat, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Camí de Sant Pere de Reixac

4 O.D. 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

AMIDAMENTS Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs marc i reixa de foneria, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 PC 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Rotonda

4 PC 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 PC 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

7 PC 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 PC 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 PC 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Camí de Sant Pere de Reixac

11 PC 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

16 FDD2INT1 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs perforació de clavegueram de formigó armat per la connexió d'un
tub de formigó de fins a 700 mm o pou existent, envoltat de 20 cm de gruix de formigó de 20 N/mm² de
resistència característica, totalment acabat incloent segellat de les connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 O.D. 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 04  DRENATGE
Titol 3 02  DRENATGE TRANSVERSAL
Titol 4 01  O.D. 3

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de
rasa, part proporcional de brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 3 1,800 27,100 48,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,780

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 04  DRENATGE
Titol 3 02  DRENATGE TRANSVERSAL
Titol 4 02  O.D. 4
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1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de
rasa, part proporcional de brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana

2 O.D. 4 1,800 23,850 42,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,930

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 05  AFERMAT
Titol 3 01  FERMS GRANULARS

1 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM en tongades de
30 cm com a màxim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 0,400 1.957,200 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 107,000 7,500 0,400 321,000 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 10,000 0,400 390,000 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 0,400 267,400 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 10,000 0,400 150,000 C#*D#*E#*F#

6 .

7 Viaducte -55 7,000 0,400 -154 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.931,600

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 05  AFERMAT
Titol 3 02  FERMS BITUMINOSOS

1 F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1
kg/m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 4.893,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 107,000 7,500 802,500 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 10,000 975,000 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 668,500 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 10,000 375,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.714,000

2 F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb dotació 0,5 kg/m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 4.893,000 C#*D#*E#*F#
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2 Rotonda 107,000 6,500 695,500 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 8,000 780,000 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 668,500 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 8,000 300,000 C#*D#*E#*F#

6 .

7 Superposició amb afermat existent

8 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

9 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.417,000

3 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 0,100 2,400 1.174,320 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 107,000 6,500 0,100 2,400 166,920 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 8,000 0,100 2,400 187,200 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 0,100 2,400 160,440 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 6,500 0,100 2,400 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.747,380

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 0,060 2,400 704,592 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 107,000 7,500 0,060 2,400 115,560 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 10,000 0,060 2,400 140,400 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 0,060 2,400 96,264 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 7,500 0,060 2,400 40,500 C#*D#*E#*F#

6 .

7 Superposició amb afermat existent

8 5,000 8,000 0,050 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

9 5,000 8,000 0,050 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.106,916

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 05  AFERMAT
Titol 3 03  VORADES I VORERES

1 G9652AD9 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7 cm, tipus American o equivalent, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclòs pase de formigó de 15 N/mm² de resistència característica a compressió i totes
les feines adients, totalment acabada.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Illot central 1,000 62,800 62,800 C#*D#*E#*F#

3 Illots deflectors 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,800

2 G9F15111 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix tipus Bétulo o
equivalent, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a
compressió de 10 cm de gruix, llit de moerter de 3 cm, totalmnet acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Illot central 1,000 69,000 0,800 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

3 G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a compressió, de consistència tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, inclòs estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc,
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Illots deflectors 4,000 1,000 3,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4 G97422EA m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda

2 Illot central 1,000 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M - 2.2

2 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 699,000 699,000 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 97,500 97,500 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 95,500 95,500 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 1,000 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#
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6 . C#*D#*E#*F#

7 M - 2.6 C#*D#*E#*F#

8 Vial d'accés a la Vallensana 2,000 699,000 1.398,000 C#*D#*E#*F#

9 Rotonda 1,000 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

10 Illots deflectors 4,000 18,000 72,000 C#*D#*E#*F#

11 Camí de Sant Pere de Reixac 2,000 95,500 191,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.697,500

2 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M - 2.6

2 Rotonda 1,000 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

4 BV-5011 Costat Badalona 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

5 .

6 A deduir

7 Rotonda

8 Per embocadures -8 5,000 -40 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 567,000

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M - 4.2

2 Rotonda 4,000 5,000 0,670 13,400 C#*D#*E#*F#

3 Accès Vallensana 1,000 3,500 0,670 2,345 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,745

4 GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vértexs
d'illetes sobre paviments, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, inclòs el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M - 6.5

2 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#

6 Accès Vallensana 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,170

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
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Capítol 06  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament, inclòs subministrament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus P-4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Tipus R-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 Tipus P-16a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Tipus P-16a 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament, inclòs subministrament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus R-301 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

2 Tipus R-305 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 Tipus R-401a 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Tipus R-402 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament, inclòs subministrament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus R-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBB31720 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI
Nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus S-800 2,000 0,400 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,160

5 GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), confirmació (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus S-572 0,540 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

6 GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit d'orientació en camins rurals de 750x150 mm, inclòs
elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de Sant Pere de Reixac

2 Segons plànol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GBB317AD m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 0,600 0,300 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

8 GBBZ1120 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm per a una senyal
de trànsit, inclòs el formigonat, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 GBBZ11AB u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm per a dues senyals
de trànsit, inclòs el formigonat, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 GBBZ11AA u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de fusta tractada amb kerosota o autoclau de 200 mm de
diàmetre o 3,00 m d'alçada per a col·locació de senyal de trànsit d'orientació en camins rurals, inclòs
encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF3 1,000 1,450 0,300 0,435 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,435

12 GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF1 1,000 1,950 0,500 0,975 C#*D#*E#*F#
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2 Panell DF2 1,000 1,950 0,500 0,975 C#*D#*E#*F#

3 Panell DF4 1,000 1,950 0,500 0,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,925

13 GBB3172D m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit
d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell P1 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#

2 Panell P2 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#

3 Panell P3 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#

4 Panell P4 1,000 3,000 1,350 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

14 GBB317AE m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal de trànsit (S-800/S-870) amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF1 1,000 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#

2 Panell DF2 1,000 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

15 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Panell DF2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Panell DF4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

17 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Panell P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Panell P3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 Panell P4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF3 1,000 3,180 3,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,180

19 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF1 1,000 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#

2 Panell DF2 1,000 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#

3 Panell DF4 1,000 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,140

20 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell P1 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

2 Panell P2 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

3 Panell P3 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

4 Panell P4 1,000 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,800

21 GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb amb formigó de 20 N/mm² de
resistència característica, inclòs col·locació de perns d'ancoratge roscats, segons plànols, totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panell DF1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Panell DF2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Panell DF3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Panell DF4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Panell P1 1,000 1,700 1,700 1,400 4,046 C#*D#*E#*F#

6 Panell P2 1,000 1,700 1,700 1,400 4,046 C#*D#*E#*F#

7 Panell P3 1,000 1,700 1,700 1,400 4,046 C#*D#*E#*F#

8 Panell P4 1,000 1,700 1,700 1,400 4,046 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,184

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 03  DEFENSES
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1 GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, així com enclavament i soldadures,
totalment col·locada recta o corbada de qualsevol radi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

2 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 312,500 312,500 C#*D#*E#*F#

5 42,500 42,500 C#*D#*E#*F#

6 54,500 54,500 C#*D#*E#*F#

7 135,500 135,500 C#*D#*E#*F#

8 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 89,000 89,000 C#*D#*E#*F#

9 Camí de Sant Pere de Reixac 25,500 25,500 C#*D#*E#*F#

10 BV-5011 Costat Badalona 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 879,500

2 GB2AU001 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, galvanitzat en calent, inclòs part proporcional
d'amortidors, estreps, pal segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
així com enclavament i soldadures, totalment col·locada recta o corbada de qualsevol radi.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducte 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3 GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Camí de Sant Pere de Reixac 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 BV-5011 Costat Badalona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 GB2AU0AA u Formació de transició ampit-barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/120b, de 4 m de longitud, segons plànol
detall, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm
cada 1,33 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducte 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 07  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 3 01  PLANTACIONS

1 GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions
de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 7.559,000 0,200 1.511,800 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1,000 285,000 0,200 57,000 C#*D#*E#*F#

3 Illot central 1,000 314,000 0,400 125,600 C#*D#*E#*F#

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1.037,000 0,200 207,400 C#*D#*E#*F#

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 379,000 0,200 75,800 C#*D#*E#*F#

6 BV-5011 Costat Badalona 1,000 314,000 0,200 62,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.040,400

2 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 7.559,000 0,200 1.511,800 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1,000 285,000 0,200 57,000 C#*D#*E#*F#

3 Illot central 1,000 314,000 0,400 125,600 C#*D#*E#*F#

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1.037,000 0,200 207,400 C#*D#*E#*F#

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 379,000 0,200 75,800 C#*D#*E#*F#

6 BV-5011 Costat Badalona 1,000 314,000 0,200 62,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.040,400

3 GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 7.559,000 7.559,000 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1,000 285,000 285,000 C#*D#*E#*F#

3 Illot central 1,000 314,000 314,000 C#*D#*E#*F#

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1.037,000 1.037,000 C#*D#*E#*F#

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 379,000 379,000 C#*D#*E#*F#

6 BV-5011 Costat Badalona 1,000 314,000 314,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.888,000

4 GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 7.559,000 50,000 152,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

2 Rotonda 1,000 285,000 50,000 6,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)
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3 Illot central 1,000 314,000 50,000 7,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1.037,000 50,000 21,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 379,000 50,000 8,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

6 BV-5011 Costat Badalona 1,000 314,000 50,000 7,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

TOTAL AMIDAMENT 201,000

5 GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de 400 cm³.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 7.559,000 50,000 152,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

2 Rotonda 1,000 285,000 50,000 6,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

3 Illot central 1,000 314,000 50,000 7,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1.037,000 50,000 21,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 379,000 50,000 8,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

6 BV-5011 Costat Badalona 1,000 314,000 50,000 7,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

TOTAL AMIDAMENT 201,000

6 GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 7.559,000 50,000 152,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

2 Rotonda 1,000 285,000 50,000 6,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

3 Illot central 1,000 314,000 50,000 7,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1.037,000 50,000 21,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 379,000 50,000 8,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

6 BV-5011 Costat Badalona 1,000 314,000 50,000 7,000 ROUNDUP(C#*D
#/E#,0)

TOTAL AMIDAMENT 201,000

7 GR45163C u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illot central rotonda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illot central rotonda 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viburnum tinus 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#

2 Cistus salviifolius 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#

3 Pistacia lentiscus 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 603,000

10 GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quercus ilex 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Quercus pubescens 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 07  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 3 02  VARIS

1 XPA00001 PA Partida alçada a justificar per a restauració d'abocadors, prèstecs i instal·lacions d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 08  PARTIDES ALÇADES

1 XPA000SV PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicacions de la Direcció d'Obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

AMIDAMENTS Pàg.: 41

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA000SA PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la
càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres vegetals sobrants 2.117,253 2.117,253 C#*D#*E#*F#

2 Terres no classificades sobrants 7.739,448 7.739,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.856,701

2 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres vegetals sobrants 2.117,253 2.117,253 C#*D#*E#*F#

2 Terres no classificades sobrants 7.739,448 7.739,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.856,701

3 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la
càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc estructures 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#

2 Demolició paviment formigó 1.014,000 0,150 152,100 C#*D#*E#*F#

3 Demolició paviment mescla bituminosa 342,000 0,200 68,400 C#*D#*E#*F#

4 Demolició cuneta + vorera 169,000 1,200 0,200 40,560 C#*D#*E#*F#

5 Desmuntatge barrera de seguretat 64,000 0,250 0,250 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Desmuntatge senyal vertical 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Fresat 300,000 0,010 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,310

4 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc estructures 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
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2 Demolició paviment formigó 1.014,000 0,150 152,100 C#*D#*E#*F#

3 Demolició paviment mescla bituminosa 342,000 0,200 68,400 C#*D#*E#*F#

4 Demolició cuneta + vorera 169,000 1,200 0,200 40,560 C#*D#*E#*F#

5 Desmuntatge barrera de seguretat 64,000 0,250 0,250 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Desmuntatge senyal vertical 4,000 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Fresat 300,000 0,010 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,310

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l' Estudi de Seguretat i Salut desglossat del Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

03/02/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

F2R3INT2 m³ Transport amb camió o
contenidor i descàrrega de
terres de qualsevol tipus
inclòs temps d'espera per a la
càrrega, a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, mesurat sobre perfil
teòric.

6,34 9.856,701 1,991 62.491,48

F2R542A9 m³ Transport amb camió o
contenidor i descàrrega
d'enderrocs de qualsevol tipus
inclòs temps d'espera per a la
càrrega, a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, mesurat sobre perfil
teòric.

6,34 272,310 0,052 1.726,45

F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit
autoritzat d'enderrocs
barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (Orden
Mam/304/2002), mesurat sobre
perfil teòric.

9,12 272,310 0,083 2.483,47

F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
de qualsevol tipus, procedents
d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de
Residus (Orden Mam/304/2002),
mesurat sobre perfil teòric.

6,27 9.856,701 1,974 61.801,52

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (D-12), amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada.

56,10 1.106,916 1,985 62.097,99

F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
base B50/70 S (S-20), amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa base i granulat calcari,
estesa i compactada.

53,22 1.747,380 2,966 92.995,56

F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica específica
per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m².

0,61 7.714,000 0,157 4.705,54

F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa aniònica de ruptura
ràpida, tipus EAR-1, amb
dotació 0,5 kg/m².

0,35 7.417,000 0,088 2.595,95

FDD2INT1 u Connexió completa entre
claveguerams, inclòs perforació
de clavegueram de formigó armat
per la connexió d'un tub de
formigó de fins a 700 mm o pou
existent, envoltat de 20 cm de
gruix de formigó de 20 N/mm² de
resistència característica,
totalment acabat incloent
segellat de les connexions.

90,76 1,000 0,009 90,76

EUR
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G2142301 m³ Enderroc d'estructures de
qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

23,93 3,250 0,0010 77,77

G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó
de fins a 20 cm de gruix i de
vorera, inclòs base de formigó,
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre
camióo contenidor.

3,47 169,000 0,0211 586,43

G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre
camió.

3,90 1.014,000 0,1312 3.954,60

G219Q105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm.

3,41 18,000 0,0013 61,38

G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió o
contenidor.

0,41 300,000 0,0014 123,00

G219X021 m² Demolició de paviment de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre
camióo contenidor.

9,66 342,000 0,1115 3.303,72

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

12,66 64,000 0,0316 810,24

G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre
camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

25,91 4,000 0,0017 103,64

G2214101 m³ Excavació de terreny no
classificat en zona de desmunt,
inclòs part proporcional de
roca, amb mitjans mecànics,
així com càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

2,91 31.417,042 2,9118 91.423,59

G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt,
de terra vegetal, amb mitjans
mecànics, inclòs càrrega sobre
camió o contenidor.

2,08 4.157,653 0,2819 8.647,92

G2225223 m³ Excavació en terreny no
classificat de rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, inclòs part
proporcional en roca i tall
previ en talussos, així com
càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

4,92 2.420,062 0,3820 11.906,71

EUR
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G2242511 m² Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació amb
mitjans mecànics al 95 % PM.

3,62 22.001,797 2,5321 79.646,51

G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl
procedent de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com
a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, inclòs
humectació o dessecació,
mesurat sobre perfil teòric.

2,66 26.097,656 2,2122 69.419,76

G2266211 m³ Subministrament, estesa i
piconatge de sòl seleccionat
d'aportació per a esplanada
tipus 2, en tongades de fins a
25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori
autopropulsat, inclòs
humectació o dessecació.

15,16 5.496,750 2,6523 83.330,73

G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses,
deixant la llenya a
disposició de l'administració,
en qualsevol tipus de terreny,
definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclòs
càrrega manual o mecànica sobre
camió o contenidor, així com
transport a l'abocador o aplec.

2,08 22.045,100 1,4624 45.853,81

G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol
alçada de pedra calcària de 800
a 1.200 kg de pes, inclòs
subministrament i col·locació
de la pedra del parament vist a
mà per a deixar-lo sensiblement
pla, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols.

45,50 29.197,140 42,2825 1.328.469,87

G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs
excavació i rebliment de rasa,
part proporcional d'aletes,
totalment acabat.

1.635,00 54,750 2,8526 89.516,25

G45C0002 m² Viaducte de formigó armat,
excloent ferm i barreres.

1.210,00 385,000 14,8327 465.850,00

G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes
mínim de 250 g/mm², inclòs
retalls i cavalcaments,
col·locat.

3,22 7.602,816 0,7828 24.481,07

G921201J m³ Subbase de tot-u artificial,
col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98 %
del PM en tongades de 30 cm com
a màxim.

26,86 2.931,600 2,5129 78.742,78

G9652AD9 m Subministrament i col·locació
de vorada de 25x13-7 cm, tipus
American o equivalent, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclòs pase de
formigó de 15 N/mm² de
resistència característica a
compressió i totes les feines
adients, totalment acabada.

21,93 94,800 0,0730 2.078,96

EUR



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

03/02/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

G97422EA m Subministrament i col·locació
de rigola de 20 cm d'amplària
amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de
ciment blanc, totalment
acabada.

12,97 69,000 0,0331 894,93

G9B22504 m² Formació de protecció enmacat
per a entrades i sortides
d'obres de drenatge, a base de
pedra de riu amb tamanys entre
15-25 cm, sobre llit de formigó
de 20 N/mm² de resistència
característica de 20 cm de
gruix, inclòs transició de
cuneta de guarda, totalment
acabat.

57,31 109,100 0,2032 6.252,52

G9F15111 m² Paviment de llambordí
prefabricat de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 6 cm
de gruix tipus Bétulo o
equivalent, inclòs refinat i
compactació del terreny, base
de formigó de 20 N/mm² de
resistència característica a
compressió de 10 cm de gruix,
llit de moerter de 3 cm,
totalmnet acabat.

35,60 55,200 0,0633 1.965,12

G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm²
de resistència característica a
compressió, de consistència
tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, inclòs estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc, completament acabat.

83,49 1,800 0,0034 150,28

GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de
barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, inclòs tanca de secció
doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, així com
enclavament i soldadures,
totalment col·locada recta o
corbada de qualsevol radi.

23,32 879,500 0,6535 20.509,94

GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim
de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt,
galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de
100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment
col·locat.

516,35 13,000 0,2136 6.712,55

EUR
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GB2AU001 m Subministrament i col·locaió
d'ampit metàl·lic, tipus
PMC2/10e, galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional d'amortidors,
estreps, pal segons detalls
plànols cada 2,5 m, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, així com enclavament
i soldadures, totalment
col·locada recta o corbada de
qualsevol radi.

25,92 110,000 0,0937 2.851,20

GB2AU0AA u Formació de transició
ampit-barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/120b, de 4 m
de longitud, segons plànol
detall, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de
100 mm o 120x55 mm cada 1,33 m,
separadors, xapes de reforç,
peça en angle, topall final,
elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment
col·locat.

223,82 4,000 0,0338 895,28

GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre
paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i
reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el
premarcat, totalment acabat.

3,12 2.697,500 0,2739 8.416,20

GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre
paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el
premarcat, totalment acabat.

4,18 567,000 0,0840 2.370,06

GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm
d'ample sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent-hi el
premarcat, totalment acabat.

9,49 15,745 0,0041 149,42

GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal
STOP i cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vértexs d'illetes
sobre paviments, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, inclòs el premarcatge.

8,78 7,170 0,0042 62,95

GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament, inclòs
subministrament.

83,99 15,000 0,0443 1.259,85

GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, circular
de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament, inclòs
subministrament.

62,92 22,000 0,0444 1.384,24

EUR



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)

03/02/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament, inclòs
subministrament.

166,57 2,000 0,0145 333,14

GBB31720 m² Placa complementària de fins a
0,10 m², per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI
Nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

401,66 0,160 0,0046 64,27

GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació, presenyalització
(S-200), confirmació (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

283,54 0,540 0,0047 153,11

GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25
m² i fins a 0,50 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació, presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

257,06 0,435 0,0048 111,82

GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50
m² i fins a 1,00 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació, presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

224,57 2,925 0,0249 656,87

GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat
per a senyal de trànsit
d'orientació en camins rurals
de 750x150 mm, inclòs elements
de fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

131,56 1,000 0,0050 131,56

EUR
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GBB3172D m² Subministrament i col·locació
de placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m²,
per a senyals de trànsit
d'orientació, presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

181,69 16,200 0,0951 2.943,38

GBB317AD m² Placa complementària superior a
0,10 m² i fins a 0,25 m², per a
senyal de trànsit (S-800/S-870)
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

261,21 0,180 0,0052 47,02

GBB317AE m² Placa complementària d'alumini
superior a 0,10 m² i fins a
0,25 m², per a senyal de
trànsit (S-800/S-870) amb
revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

278,55 0,300 0,0053 83,57

GBBZ1120 u Subministrament i col·locació
de suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm per a una senyal de trànsit,
inclòs el formigonat, totalment
acabat.

56,23 35,000 0,0654 1.968,05

GBBZ11AA u Subministrament i col·locació
de suport cilíndric de fusta
tractada amb kerosota o
autoclau de 200 mm de diàmetre
o 3,00 m d'alçada per a
col·locació de senyal de
trànsit d'orientació en camins
rurals, inclòs encavalcament al
terra de 0,50 m, totalment
acabat.

93,98 1,000 0,0055 93,98

GBBZ11AB u Subministrament i col·locació
de suport rectangular de tub
d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm per a dues senyals de
trànsit, inclòs el formigonat,
totalment acabat.

68,23 3,000 0,0156 204,69

GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat.

30,52 3,180 0,0057 97,05

GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat.

38,61 10,140 0,0158 391,51

GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 140 mm de
diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat.

107,99 15,800 0,0559 1.706,24

EUR
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GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs subministrament i
col·locació dels perns roscats
d'ancoratge del fonament,
totalment acabat.

128,25 1,000 0,0060 128,25

GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs subministrament i
col·locació dels perns roscats
d'ancoratge del fonament,
totalment acabat.

150,99 3,000 0,0161 452,97

GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs subministrament i
col·locació dels perns roscats
d'ancoratge del fonament,
totalment acabat.

175,42 4,000 0,0262 701,68

GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb amb
formigó de 20 N/mm² de
resistència característica,
inclòs col·locació de perns
d'ancoratge roscats, segons
plànols, totalment acabada.

152,95 20,184 0,1063 3.087,14

GD571110 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 cm de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm² de
resistència característica,
totalment acabada.

16,62 804,000 0,4364 13.362,48

GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal
d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50
m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm² de
resistència característica,
totalment acabada.

22,73 333,000 0,2465 7.569,09

GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC
de D=110 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren embolcallat
amb geotèxtil de 150 gr/m²
protector.

25,46 867,000 0,7066 22.073,82

GD5G2350 m Subministrament i col·locació
de canal prefabricat de formigó
en forma de U i taló, de 60 cm
d'amplària interior, sobre
solera de 10 cm de formigó de
20 N/mm² de resistència
característica, totalment
acabat.

62,57 27,500 0,0567 1.720,68

EUR
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GD5J6F0E u Caixa per a embornal de
70x30x13 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20
sobre solera de 15 cm de
formigó de 20 N/mm² de
resistència característica,
totalment acabada.

122,35 3,000 0,0168 367,05

GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de
formigó prefabricat de diàmetre
interior de 180 cm, inclòs
excavació i rebliment de rasa,
part proporcional de brocalls,
aletes, baixants esglaonats i/o
pous, subministrat i col·locat.

895,00 91,710 2,6169 82.080,45

GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de
D=30 cm, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm² de resistència
característica, segons plànols.

48,21 27,000 0,0470 1.301,67

GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de
D=40 cm, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm² de resistència
característica, segons plànols.

57,74 16,000 0,0371 923,84

GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de
D=50 cm, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm² de resistència
característica, segons plànols.

68,22 317,000 0,6972 21.625,74

GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de
D=60 cm, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm² de resistència
característica, segons plànols.

85,64 13,000 0,0473 1.113,32

GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de
D=70 cm, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20
N/mm² de resistència
característica, segons plànols.

106,16 15,000 0,0574 1.592,40

GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de
diàmetre i 1,80 m d'alçaria,
inclòs solera de formigó de 20
N/mm² de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols.

398,17 1,000 0,0175 398,17

GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de
secció interior, inclòs marc i
reixa de foneria, totalment
acabat.

262,23 7,000 0,0676 1.835,61

GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D
0,60 m, inclòs encofrat,
armadura, formigó i
desencofrat, totalment acabat.

160,26 2,000 0,0177 320,52

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

GDD1UX0X u Dau de formigó per a
recolzament de baixant en
talús, de dimensions 48 x 40 cm
en planta i 40 cm de
profunditat mínima, amb formigó
de 20 N/mm² de resistència
característica i quatre barres
encastades d'acer B-500-S i
diàmetre 12 mm.

28,01 9,000 0,0178 252,09

GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob
mineral sòlid de fons
d'alliberament ràpid,
formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat
amb mitjans manuals

0,91 2.040,400 0,0679 1.856,76

GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

3,17 2.040,400 0,2180 6.468,07

GR45163C u Subministrament de Quercus ilex
(alzina) de perímetre de 20 a
25 cm, en contenidor de 80 l.

280,41 2,000 0,0281 560,82

GR451G2B u Subministrament de Quercus
pubescens (roure) de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ.

178,30 3,000 0,0282 534,90

GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus
salviifolius (aborrera) en
alvèol forestal de 400 cm³.

0,61 201,000 0,0083 122,61

GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia
lentiscus (llentiscle)
d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l.

3,73 201,000 0,0284 749,73

GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum
tinus (marfull) en contenidor
de 5 l.

5,95 201,000 0,0485 1.195,95

GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb
pa de terra o contenidor,
excavació de clot de plantació
amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg.

28,50 5,000 0,0086 142,50

GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de
petit, excavació de clot de
plantació amb mitjans manuals,
reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un
10% de compost i primer reg.

2,44 603,000 0,0587 1.471,32

GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de
llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 35 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.

1,65 9.888,000 0,5288 16.315,20

EUR
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XPA00001 PA Partida alçada a justificar per
a restauració d'abocadors,
prèstecs i instal·lacions
d'obra.

20.000,00 1,000 0,6489 20.000,00

XPA000SA PA Partida alçada a justificar per
a la reposició de serveis
afectats.

90.000,00 1,000 2,8690 90.000,00

XPA000SS PA Desenvolupament del Pla de
Seguretat i Salut segons l'
Estudi de Seguretat i Salut
desglossat del Projecte.

59.717,85 1,000 1,9091 59.717,85

XPA000SV PA Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons
indicacions de la Direcció
d'Obra.

40.000,00 1,000 1,2792 40.000,00

TOTAL: 100,003.142.280,92

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

F2R3INT2P-1 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol tipus inclòs temps
d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil
teòric.

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2R542A9P-2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de qualsevol tipus inclòs temps
d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil
teòric.

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2RA73G0P-3 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (Orden
Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

F2RAINT2P-4 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de qualsevol tipus, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002),
mesurat sobre perfil teòric.

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

F9H11251P-5 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada.

56,10 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

F9H11H52P-6 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 S (S-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada.

53,22 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

F9J12X40P-7 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
ECI, amb dotació 1 kg/m².

0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F9J13K20P-8 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb
dotació 0,5 kg/m².

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

FDD2INT1P-9 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs perforació de clavegueram de formigó armat
per la connexió d'un tub de formigó de fins a 700 mm o pou existent, envoltat de 20 cm de
gruix de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat incloent segellat
de les connexions.

90,76 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

G2142301P-10 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

23,93 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G2194AL5P-11 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de gruix i de vorera, inclòs base de formigó,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camióo contenidor.

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G2194XG5P-12 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

3,90 €

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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G219Q105P-13 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm.

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G219Q200P-14 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió o
contenidor.

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

G219X021P-15 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camióo contenidor.

9,66 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

G21B1501P-16 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

12,66 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

G21B4001P-17 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

25,91 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G2214101P-18 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part proporcional de roca, amb
mitjans mecànics, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

G2216101P-19 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre
camió o contenidor.

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

G2225223P-20 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs
part proporcional en roca i tall previ en talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.

4,92 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G2242511P-21 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació amb mitjans mecànics
al 95 % PM.

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G2263211P-22 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, inclòs humectació o
dessecació, mesurat sobre perfil teòric.

2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

G2266211P-23 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per a esplanada tipus 2,
en tongades de fins a 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació.

15,16 €

(QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G22D3011P-24 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'administració, en
qualsevol tipus de terreny, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor, així com transport a l'abocador o aplec.

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

G3J22810P-25 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200 kg de pes, inclòs
subministrament i col·locació de la pedra del parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement
pla, mesurat sobre perfil teòric segons plànols.

45,50 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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G45C0001P-26 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional d'aletes,
totalment acabat.

1.635,00 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

G45C0002P-27 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres. 1.210,00 €

(MIL DOS-CENTS DEU EUROS)

G7B111G0P-28 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm², inclòs retalls i cavalcaments, col·locat. 3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

G921201JP-29 m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
en tongades de 30 cm com a màxim.

26,86 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G9652AD9P-30 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7 cm, tipus American o equivalent, de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclòs pase de formigó de 15 N/mm² de
resistència característica a compressió i totes les feines adients, totalment acabada.

21,93 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G97422EAP-31 m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc, totalment acabada.

12,97 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

G9B22504P-32 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i sortides d'obres de drenatge, a base de
pedra de riu amb tamanys entre 15-25 cm, sobre llit de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica de 20 cm de gruix, inclòs transició de cuneta de guarda, totalment acabat.

57,31 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G9F15111P-33 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de
gruix tipus Bétulo o equivalent, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20
N/mm² de resistència característica a compressió de 10 cm de gruix, llit de moerter de 3 cm,
totalmnet acabat.

35,60 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

G9GA5P34P-34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a compressió, de consistència
tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, inclòs estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc, completament acabat.

83,49 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GB2A1001P-35 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada recta o corbada de
qualsevol radi.

23,32 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GB2A10AAP-36 u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat.

516,35 €

(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

GB2AU001P-37 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional d'amortidors, estreps, pal segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada
recta o corbada de qualsevol radi.

25,92 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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GB2AU0AAP-38 u Formació de transició ampit-barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/120b, de 4 m de
longitud, segons plànol detall, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals
de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 1,33 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat.

223,82 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GBA1U311P-39 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

GBA1U321P-40 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

GBA1U351P-41 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat, totalment acabat.

9,49 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GBA31110P-42 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vértexs d'illetes sobre paviments, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
inclòs el premarcatge.

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBB11121P-43 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

83,99 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GBB11251P-44 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

62,92 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GBB11361P-45 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

166,57 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GBB31720P-46 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI Nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

401,66 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB31722P-47 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització (S-200),
confirmació (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i
col·locació.

283,54 €

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GBB3172AP-48 m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació,
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació
al suport, així com subministrament i col·locació.

257,06 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

GBB3172BP-49 m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació,
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació
al suport, així com subministrament i col·locació.

224,57 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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GBB3172CP-50 u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit d'orientació en camins rurals de
750x150 mm, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

131,56 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GBB3172DP-51 m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a
senyals de trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

181,69 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

GBB317ADP-52 m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal de trànsit
(S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així
com subministrament i col·locació.

261,21 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GBB317AEP-53 m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal de trànsit
(S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així
com subministrament i col·locació.

278,55 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GBBZ1120P-54 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
per a una senyal de trànsit, inclòs el formigonat, totalment acabat.

56,23 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

GBBZ11AAP-55 u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de fusta tractada amb kerosota o autoclau de
200 mm de diàmetre o 3,00 m d'alçada per a col·locació de senyal de trànsit d'orientació en
camins rurals, inclòs encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat.

93,98 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBBZ11ABP-56 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
per a dues senyals de trànsit, inclòs el formigonat, totalment acabat.

68,23 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

GBBZ3011P-57 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat.

30,52 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GBBZ3012P-58 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat.

38,61 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GBBZ3013P-59 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat.

107,99 €

(CENT SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GBBZA003P-60 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats
d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

128,25 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GBBZA005P-61 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats
d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

150,99 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

GBBZA007P-62 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats
d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

175,42 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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GBBZA0ABP-63 m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb amb formigó
de 20 N/mm² de resistència característica, inclòs col·locació de perns d'ancoratge roscats,
segons plànols, totalment acabada.

152,95 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GD571110P-64 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 cm de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment
acabada.

16,62 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GD571310P-65 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment
acabada.

22,73 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

GD5A1205P-66 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren embolcallat amb geotèxtil de 150 gr/m² protector.

25,46 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

GD5G2350P-67 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica, totalment acabat.

62,57 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GD5J6F0EP-68 u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20
sobre solera de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment
acabada.

122,35 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

GD750001P-69 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior de 180 cm, inclòs
excavació i rebliment de rasa, part proporcional de brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o
pous, subministrat i col·locat.

895,00 €

(VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

GD757A15P-70 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

48,21 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GD759A75P-71 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

57,74 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD75BA75P-72 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

68,22 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GD75DA75P-73 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

85,64 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD75FAD5P-74 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

106,16 €

(CENT SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GDD1A094P-75 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclòs solera de formigó de 20
N/mm² de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols.

398,17 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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GDD1UX01P-76 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs marc i reixa de foneria, totalment
acabat.

262,23 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

GDD1UX02P-77 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat, armadura, formigó i desencofrat,
totalment acabat.

160,26 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GDD1UX0XP-78 u Dau de formigó per a recolzament de baixant en talús, de dimensions 48 x 40 cm en planta i
40 cm de profunditat mínima, amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica i quatre
barres encastades d'acer B-500-S i diàmetre 12 mm.

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

GR3A4010P-79 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

0,91 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GR3P1C16P-80 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

GR45163CP-81 u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l. 280,41 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

GR451G2BP-82 u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.

178,30 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

GR4BHBG1P-83 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de 400 cm³. 0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GR4GJ834P-84 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l. 3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

GR4JHM51P-85 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l. 5,95 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GR612111P-86 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg.

28,50 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GR66211BP-87 u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GR721AG0P-88 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 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.

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

XPA00001P-89 PA Partida alçada a justificar per a restauració d'abocadors, prèstecs i instal·lacions d'obra. 20.000,00 €

(VINT MIL EUROS)
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XPA000SAP-90 PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats. 90.000,00 €

(NORANTA MIL EUROS)

XPA000SSP-91 PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l' Estudi de Seguretat i Salut
desglossat del Projecte.

59.717,85 €

(CINQUANTA-NOU MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

XPA000SVP-92 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicacions de la Direcció
d'Obra.

40.000,00 €

(QUARANTA MIL EUROS)

Barcelona, febrer 2015                                    L´AUTOR DEL PROJECTE

                                                          Adrià Pascual Verdés
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P-1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol tipus inclòs temps

d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil

teòric.

6,34 €

Altres conceptes 6,34000 €

P-2 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de qualsevol tipus inclòs temps

d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil

teòric.

6,34 €

Altres conceptes 6,34000 €

P-3 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts, procedents de

construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (Orden

Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

9,12 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts 8,68400 €

Altres conceptes 0,43600 €

P-4 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de qualsevol tipus, procedents

d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002),

mesurat sobre perfil teòric.

6,27 €

B2RA7LP0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades 5,97000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-5 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat

granític, estesa i compactada.

56,10 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum a 49,38850 €

Altres conceptes 6,71150 €

P-6 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 S (S-20), amb

betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari,

estesa i compactada.

53,22 €

B9H11H52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 S (S-20), amb betum a 46,64870 €

Altres conceptes 6,57130 €

P-7 F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus

ECI, amb dotació 1 kg/m².

0,61 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,39600 €

Altres conceptes 0,21400 €

P-8 F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb

dotació 0,5 kg/m².

0,35 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1 0,14300 €

Altres conceptes 0,20700 €

P-9 FDD2INT1 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs perforació de clavegueram de formigó armat

per la connexió d'un tub de formigó de fins a 700 mm o pou existent, envoltat de 20 cm de

gruix de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat incloent segellat

de les connexions.

90,76 €

B064300B m³ Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 23,62800 €

Altres conceptes 67,13200 €

P-10 G2142301 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

23,93 €

Altres conceptes 23,93000 €

P-11 G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de gruix i de vorera, inclòs base de formigó,

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camióo contenidor.

3,47 €
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Altres conceptes 3,47000 €

P-12 G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

3,90 €

Altres conceptes 3,90000 €

P-13 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de

20 cm.

3,41 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-14 G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió o

contenidor.

0,41 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-15 G219X021 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camióo contenidor.

9,66 €

Altres conceptes 9,66000 €

P-16 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

12,66 €

Altres conceptes 12,66000 €

P-17 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,

inclòs suports i demolició de fonamentacions

25,91 €

Altres conceptes 25,91000 €

P-18 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part proporcional de roca, amb

mitjans mecànics, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

2,91 €

Altres conceptes 2,91000 €

P-19 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre

camió o contenidor.

2,08 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-20 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs

part proporcional en roca i tall previ en talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o

contenidor.

4,92 €

Altres conceptes 4,92000 €

P-21 G2242511 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació amb mitjans mecànics

al 95 % PM.

3,62 €

Altres conceptes 3,62000 €

P-22 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, inclòs humectació o

dessecació, mesurat sobre perfil teòric.

2,66 €

B0111000 m³ Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 2,59750 €

P-23 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per a esplanada tipus 2,

en tongades de fins a 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant

corró vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació.

15,16 €

B03D1000 m³ Terra seleccionada 11,97600 €

B0111000 m³ Aigua 0,06250 €

Altres conceptes 3,12150 €

P-24 G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'administració, en

qualsevol tipus de terreny, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega

manual o mecànica sobre camió o contenidor, així com transport a l'abocador o aplec.

2,08 €
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Altres conceptes 2,08000 €

P-25 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200 kg de pes, inclòs

subministrament i col·locació de la pedra del parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement

pla, mesurat sobre perfil teòric segons plànols.

45,50 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 20,91320 €

Altres conceptes 24,58680 €

P-26 G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional d'aletes,

totalment acabat.

1.635,00 €

Sense descomposició 1.635,00000 €

P-27 G45C0002 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres. 1.210,00 €

Sense descomposició 1.210,00000 €

P-28 G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm², inclòs retalls i cavalcaments, col·locat. 3,22 €

B7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/m² 1,93600 €

Altres conceptes 1,28400 €

P-29 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

en tongades de 30 cm com a màxim.

26,86 €

B0111000 m³ Aigua 0,06250 €

B0372000 m³ Tot-u artificial 21,73500 €

Altres conceptes 5,06250 €

P-30 G9652AD9 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7 cm, tipus American o equivalent, de

peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclòs pase de formigó de 15 N/mm² de

resistència característica a compressió i totes les feines adients, totalment acabada.

21,93 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), a granel, de designació (G) segons 1,67640 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,59040 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,84000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B9652AD0 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus American o equivalent 7,91700 €

Altres conceptes 6,85360 €

P-31 G97422EA m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment

de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

blanc, totalment acabada.

12,97 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), en sacs, de designació (G) segons 0,41971 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,69650 €

Altres conceptes 7,69363 €

P-32 G9B22504 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i sortides d'obres de drenatge, a base de

pedra de riu amb tamanys entre 15-25 cm, sobre llit de formigó de 20 N/mm² de resistència

característica de 20 cm de gruix, inclòs transició de cuneta de guarda, totalment acabat.

57,31 €

B035U010 t Pedra de riu de 15-25 cm 11,05200 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,47600 €

Altres conceptes 34,78200 €

P-33 G9F15111 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de

gruix tipus Bétulo o equivalent, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20

N/mm² de resistència característica a compressió de 10 cm de gruix, llit de moerter de 3 cm,

totalmnet acabat.

35,60 €
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B9F15100 m² Llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix tip 8,39460 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73800 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), a granel, de designació (G) segons 2,28600 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,18770 €

Altres conceptes 18,99370 €

P-34 G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a compressió, de consistència

tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, inclòs estesa, vibratge, acabat superficial,

formació de junts tallats en fresc, completament acabat.

83,49 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 60,24900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,20000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,28750 €

Altres conceptes 18,75350 €

P-35 GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus

BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de

separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar

i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada recta o corbada de

qualsevol radi.

23,32 €

BBM2AA00 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs tanca de 17,46000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-36 GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb

abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de

secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,

xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,

inclòs enclavament, totalment col·locat.

516,35 €

BBM2AA0A u Extrem de 12 m mínim per a barrera metàl·lica simple, de qualsevol tipus, galvanitzad 343,50000 €

Altres conceptes 172,85000 €

P-37 GB2AU001 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, galvanitzat en calent, inclòs

part proporcional d'amortidors, estreps, pal segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de

fixació, material auxiliar i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada

recta o corbada de qualsevol radi.

25,92 €

BBM2UA00 m Ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, galvanitzat en calent, inclòs part proporcional d'amort 19,75000 €

Altres conceptes 6,17000 €

P-38 GB2AU0AA u Formació de transició ampit-barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/120b, de 4 m de

longitud, segons plànol detall, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals

de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 1,33 m, separadors, xapes de reforç, peça en

angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,

totalment col·locat.

223,82 €

BBM2UA0A u Extrem de 4 m mínim per a barrera metàl·lica simple, de qualsevol tipus, galvanitzada 120,50000 €

Altres conceptes 103,32000 €

P-39 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb

microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

3,12 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,22320 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 1,80000 €

Altres conceptes 1,09680 €

P-40 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb

microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

4,18 €
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BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,70000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,33480 €

Altres conceptes 1,14520 €

P-41 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat, totalment acabat.

9,49 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,89280 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 7,20000 €

Altres conceptes 1,39720 €

P-42 GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,

franges de vértexs d'illetes sobre paviments, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

inclòs el premarcatge.

8,78 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 4,05338 €

Altres conceptes 3,79699 €

P-43 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

83,99 €

BBM11202 m² Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 68,36000 €

Altres conceptes 15,63000 €

P-44 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

62,92 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

Altres conceptes 14,63000 €

P-45 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

166,57 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 147,00000 €

Altres conceptes 19,57000 €

P-46 GBB31720 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb

revestiment reflectant HI Nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com

subministrament i col·locació.

401,66 €

BBM1U170 m² Placa complementària de fins a 0,10 m² amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs e 370,90000 €

Altres conceptes 30,76000 €

P-47 GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització (S-200),

confirmació (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació.

283,54 €

BBM1U172 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització, confirm 258,40000 €

Altres conceptes 25,14000 €

P-48 GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús

específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació

al suport, així com subministrament i col·locació.

257,06 €

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 0,43800 €

BBM31200 m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i de fins a 0,50 m², d'orientació, presenyalització, dir 232,75000 €

Altres conceptes 23,87200 €

P-49 GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús

224,57 €
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específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació

al suport, així com subministrament i col·locació.

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 0,43800 €

BBM3120A m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i de fins a 1,00 m², d'orientació, presenyalització, dir 201,80000 €

Altres conceptes 22,33200 €

P-50 GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit d'orientació en camins rurals de

750x150 mm, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

131,56 €

BBM1U1AA u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyals de trànsit d'orientació en camins rurals de 112,00000 €

Altres conceptes 19,56000 €

P-51 GBB3172D m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m², per a

senyals de trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),

confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,

inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

181,69 €

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 0,43800 €

BBM3120B m² Placa d'alumini superior a 1,50 m², d'orientació, presenyalització, direcció, localització, 159,30000 €

Altres conceptes 21,95200 €

P-52 GBB317AD m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal de trànsit

(S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així

com subministrament i col·locació.

261,21 €

BBM1U1AC m² Placa complementària superior a 0,10 m² i de fins a 0,25 m² amb revestiment reflectan 237,14000 €

Altres conceptes 24,07000 €

P-53 GBB317AE m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal de trànsit

(S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així

com subministrament i col·locació.

278,55 €

BBM1U1AD m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i de fins a 0,25 m² amb revestiment 253,65000 €

Altres conceptes 24,90000 €

P-54 GBBZ1120 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm

per a una senyal de trànsit, inclòs el formigonat, totalment acabat.

56,23 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 40,60800 €

Altres conceptes 15,62200 €

P-55 GBBZ11AA u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de fusta tractada amb kerosota o autoclau de

200 mm de diàmetre o 3,00 m d'alçada per a col·locació de senyal de trànsit d'orientació en

camins rurals, inclòs encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat.

93,98 €

BBMZ1BAA u Suport cilíndric de fusta tractada amb kerosota o autoclau de 200 mm de diàmetre i 3,0 64,80000 €

Altres conceptes 29,18000 €

P-56 GBBZ11AB u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm

per a dues senyals de trànsit, inclòs el formigonat, totalment acabat.

68,23 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 52,02900 €

Altres conceptes 16,20100 €

P-57 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat.

30,52 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyal 26,95000 €

Altres conceptes 3,57000 €

P-58 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat.

38,61 €
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BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 34,04000 €

Altres conceptes 4,57000 €

P-59 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat.

107,99 €

BBMZ2613 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a 98,85000 €

Altres conceptes 9,14000 €

P-60 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats

d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

128,25 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 38,88000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fona 69,90000 €

Altres conceptes 19,47000 €

P-61 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats

d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

150,99 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 48,60000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fon 77,38000 €

Altres conceptes 25,01000 €

P-62 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de

senyals de trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació dels perns roscats

d'ancoratge del fonament, totalment acabat.

175,42 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonam 58,32000 €

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon 90,93000 €

Altres conceptes 26,17000 €

P-63 GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb amb formigó

de 20 N/mm² de resistència característica, inclòs col·locació de perns d'ancoratge roscats,

segons plànols, totalment acabada.

152,95 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 68,85600 €

Altres conceptes 84,09400 €

P-64 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 cm de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment

acabada.

16,62 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02398 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,47600 €

Altres conceptes 4,72978 €

P-65 GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un

revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment

acabada.

22,73 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06575 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,31500 €

B0A31000 kg Clau acer 0,08625 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02725 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 17,21400 €

Altres conceptes 5,02175 €

P-66 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm

per sobre del dren embolcallat amb geotèxtil de 150 gr/m² protector.

25,46 €

B7B1INT1 m² Feltre geotèxtil amb un pes de 150 g/m² 3,40000 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 2,21550 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 8,31420 €

Altres conceptes 11,53030 €

P-67 GD5G2350 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm

d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència

característica, totalment acabat.

62,57 €

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de 100x70 cm i 40 cm d'alçària m 43,24100 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,29202 €

Altres conceptes 15,03698 €

P-68 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20

sobre solera de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment

acabada.

122,35 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 40,73980 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x13 cm, per a 150 usos 1,76225 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,47280 €

Altres conceptes 78,37515 €

P-69 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior de 180 cm, inclòs

excavació i rebliment de rasa, part proporcional de brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o

pous, subministrat i col·locat.

895,00 €

Sense descomposició 895,00000 €

P-70 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

48,21 €

B0111000 m³ Aigua 0,00125 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7,62300 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²), a granel, de designació (G) sego 0,10911 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 17,78780 €

Altres conceptes 22,68884 €

P-71 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

57,74 €

B0111000 m³ Aigua 0,00125 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23,52580 €

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,95150 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²), a granel, de designació (G) sego 0,11552 €

Altres conceptes 23,14593 €

P-72 GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

68,22 €

BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 15,72900 €
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B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²), a granel, de designació (G) sego 0,15724 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 28,69000 €

B0111000 m³ Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 23,64251 €

P-73 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

85,64 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 39,01840 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²), a granel, de designació (G) sego 0,21179 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 21,93450 €

B0111000 m³ Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 24,47406 €

P-74 GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu

superior amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica, segons plànols.

106,16 €

BD75F000 m Tub de formigó de diàmetre 70 cm 28,84350 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²), a granel, de designació (G) sego 0,22142 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 51,64200 €

B0111000 m³ Aigua 0,00125 €

Altres conceptes 25,45183 €

P-75 GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclòs solera de formigó de 20

N/mm² de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con

superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols.

398,17 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base p 94,05000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 62,55000 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 66,56080 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 17,76000 €

BDDZ7DD0 u Bastiment de 85x85x10 cm de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de rupt 92,87000 €

Altres conceptes 64,37920 €

P-76 GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs marc i reixa de foneria, totalment

acabat.

262,23 €

BD5ZINT1 u Bastiment i reixa practicable de fosa dúctil, de 1100x1100x50 mm exteriors 115,72000 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 42,46120 €

Altres conceptes 104,04880 €

P-77 GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat, armadura, formigó i desencofrat,

totalment acabat.

160,26 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 63,11800 €

B0A31000 kg Clau acer 9,20000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,47000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 13,72500 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26300 €

Altres conceptes 72,48400 €

P-78 GDD1UX0X u Dau de formigó per a recolzament de baixant en talús, de dimensions 48 x 40 cm en planta i

40 cm de profunditat mínima, amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica i quatre

barres encastades d'acer B-500-S i diàmetre 12 mm.

28,01 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,47580 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,20339 €

Altres conceptes 25,33081 €

P-79 GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi

segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

0,91 €

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,10150 €

Altres conceptes 0,80850 €

P-80 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,17 €

Altres conceptes 3,17000 €

P-81 GR45163C u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l. 280,41 €

BR45163C u Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 267,06000 €

Altres conceptes 13,35000 €

P-82 GR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra

de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ.

178,30 €

BR451G2B u Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre 169,81000 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-83 GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de 400 cm³. 0,61 €

BR4BHBG1 u Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de 400 cm³ 0,58000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-84 GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l. 3,73 €

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-85 GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l. 5,95 €

BR4JHM51 u Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l 5,67000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-86 GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació amb

mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i

primer reg.

28,50 €

B0111000 m³ Aigua 0,05400 €

Altres conceptes 28,44600 €

P-87 GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals,

reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.

2,44 €

B0111000 m³ Aigua 0,00375 €

BR341150 m³ Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m 0,08941 €

Altres conceptes 2,34684 €

P-88 GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una

dosificació de 35 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.

1,65 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,18655 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

B0111000 m³ Aigua 0,00250 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

Altres conceptes 0,62550 €

P-89 XPA00001 PA Partida alçada a justificar per a restauració d'abocadors, prèstecs i instal·lacions d'obra. 20.000,00 €

Sense descomposició 20.000,00000 €

P-90 XPA000SA PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats. 90.000,00 €

Sense descomposició 90.000,00000 €

P-91 XPA000SS PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l' Estudi de Seguretat i Salut

desglossat del Projecte.

59.717,85 €

Sense descomposició 59.717,85000 €

P-92 XPA000SV PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicacions de la Direcció

d'Obra.

40.000,00 €

Sense descomposició 40.000,00000 €

Barcelona, febrer 2015                                    L´AUTOR DEL PROJECTE

                                                          Adrià Pascual Verdés
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Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 01 Treballs Previs i Demolicions

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,

fins a una fondària de 20 cm. (P - 13)

3,41 18,000 61,38

2 G2142301 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o

manuals, inclòs càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor. (P - 10)

23,93 3,250 77,77

3 G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió. (P - 12)

3,90 1.014,000 3.954,60

4 G219X021 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2

m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega

sobre camióo contenidor. (P - 15)

9,66 342,000 3.303,72

5 G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de gruix i de vorera,

inclòs base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camióo contenidor. (P - 11)

3,47 169,000 586,43

6 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 - 16)

12,66 64,000 810,24

7 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 17)

25,91 4,000 103,64

8 G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega

sobre camió o contenidor. (P - 14)

0,41 300,000 123,00

9 G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de

l'administració, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega manual o mecànica sobre

camió o contenidor, així com transport a l'abocador o aplec. (P - 24)

2,08 22.045,100 45.853,81

TOTAL Capítol 01.01 54.874,59

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 02 Moviment de terres

1 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics, inclòs càrrega sobre camió o contenidor. (P - 19)

2,08 4.157,653 8.647,92

2 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part

proporcional de roca, amb mitjans mecànics, així com càrrega

mecànica sobre camió o contenidor. (P - 18)

2,91 31.417,042 91.423,59

3 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en

talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (P - 20)

4,92 2.420,062 11.906,71

4 G2242511 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

amb mitjans mecànics al 95 % PM. (P - 21)

3,62 22.001,797 79.646,51

5 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació, mesurat sobre

perfil teòric. (P - 22)

2,66 26.097,656 69.419,76

6 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per

a esplanada tipus 2, en tongades de fins a 25 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori

autopropulsat, inclòs humectació o dessecació. (P - 23)

15,16 5.496,750 83.330,73

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 344.375,22

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 03 Estructures

Titol 3 01 Murs d'Escullera

1 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200

kg de pes, inclòs subministrament i col·locació de la pedra del

parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre

perfil teòric segons plànols. (P - 25)

45,50 29.197,140 1.328.469,87

2 G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm², inclòs retalls i

cavalcaments, col·locat. (P - 28)

3,22 7.602,816 24.481,07

TOTAL Titol 3 01.03.01 1.352.950,94

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 03 Estructures

Titol 3 02 Calaix

1 G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment de rasa, part

proporcional d'aletes, totalment acabat. (P - 26)

1.635,00 54,750 89.516,25

TOTAL Titol 3 01.03.02 89.516,25

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 03 Estructures

Titol 3 03 Viaducte

1 G45C0002 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres. (P - 27) 1.210,00 385,000 465.850,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 465.850,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 01 Drenatge Longitudinal

1 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren embolcallat amb geotèxtil de

150 gr/m² protector. (P - 66)

25,46 867,000 22.073,82

2 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 70)

48,21 27,000 1.301,67

3 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 71)

57,74 16,000 923,84

4 GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 72)

68,22 317,000 21.625,74

EUR
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5 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 73)

85,64 13,000 1.113,32

6 GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 74)

106,16 15,000 1.592,40

7 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 cm de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 64)

16,62 804,000 13.362,48

8 GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 65)

22,73 333,000 7.569,09

9 G9B22504 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i sortides d'obres de

drenatge, a base de pedra de riu amb tamanys entre 15-25 cm, sobre

llit de formigó de 20 N/mm² de resistència característica de 20 cm de

gruix, inclòs transició de cuneta de guarda, totalment acabat. (P - 32)

57,31 109,100 6.252,52

10 GD5G2350 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de formigó en forma

de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de

formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat.

(P - 67)

62,57 27,500 1.720,68

11 GDD1UX0X u Dau de formigó per a recolzament de baixant en talús, de dimensions

48 x 40 cm en planta i 40 cm de profunditat mínima, amb formigó de

20 N/mm² de resistència característica i quatre barres encastades

d'acer B-500-S i diàmetre 12 mm. (P - 78)

28,01 9,000 252,09

12 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets de 15 cm de gruix

de formigó HM-20 sobre solera de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, totalment acabada. (P - 68)

122,35 3,000 367,05

13 GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclòs solera

de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a la compressió,

anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa

dúctil i graons, segons plànols. (P - 75)

398,17 1,000 398,17

14 GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat, armadura,

formigó i desencofrat, totalment acabat. (P - 77)

160,26 2,000 320,52

15 GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs marc i reixa de

foneria, totalment acabat. (P - 76)

262,23 7,000 1.835,61

16 FDD2INT1 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs perforació de

clavegueram de formigó armat per la connexió d'un tub de formigó de

fins a 700 mm o pou existent, envoltat de 20 cm de gruix de formigó de

20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat incloent

segellat de les connexions. (P - 9)

90,76 1,000 90,76

TOTAL Titol 3 01.04.01 80.799,76

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

Titol 4 01 O.D. 3

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 69)

895,00 48,780 43.658,10

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 43.658,10

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

EUR
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Titol 4 02 O.D. 4

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 69)

895,00 42,930 38.422,35

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 38.422,35

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 05 Afermat

Titol 3 01 Ferms Granulars

1 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del

material al 98 % del PM en tongades de 30 cm com a màxim. (P - 29)

26,86 2.931,600 78.742,78

TOTAL Titol 3 01.05.01 78.742,78

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 05 Afermat

Titol 3 02 Ferms Bituminosos

1 F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a

reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m². (P - 7)

0,61 7.714,000 4.705,54

2 F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida,

tipus EAR-1, amb dotació 0,5 kg/m². (P - 8)

0,35 7.417,000 2.595,95

3 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base

B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada. (P

- 6)

53,22 1.747,380 92.995,56

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf

B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada.

(P - 5)

56,10 1.106,916 62.097,99

TOTAL Titol 3 01.05.02 162.395,04

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 05 Afermat

Titol 3 03 Vorades i Voreres

1 G9652AD9 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7 cm, tipus

American o equivalent, de peces prefabricades de formigó rectes i

corbes, inclòs pase de formigó de 15 N/mm² de resistència

característica a compressió i totes les feines adients, totalment

acabada. (P - 30)

21,93 94,800 2.078,96

2 G9F15111 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de

10x20 cm i 6 cm de gruix tipus Bétulo o equivalent, inclòs refinat i

compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm² de resistència

característica a compressió de 10 cm de gruix, llit de moerter de 3 cm,

totalmnet acabat. (P - 33)

35,60 55,200 1.965,12

EUR
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3 G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a

compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, inclòs estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts

tallats en fresc, completament acabat. (P - 34)

83,49 1,800 150,28

4 G97422EA m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces

de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb

morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, totalment acabada.

(P - 31)

12,97 69,000 894,93

TOTAL Titol 3 01.05.03 5.089,29

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 01 Senyalització Horitzontal

1 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 39)

3,12 2.697,500 8.416,20

2 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 40)

4,18 567,000 2.370,06

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,

incloent-hi el premarcat, totalment acabat. (P - 41)

9,49 15,745 149,42

4 GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas, fletxes, lletres,

símbols, zebrats, franges de vértexs d'illetes sobre paviments, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, inclòs el premarcatge. (P - 42)

8,78 7,170 62,95

TOTAL Titol 3 01.06.01 10.998,63

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 02 Senyalització Vertical

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 43)

83,99 15,000 1.259,85

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 44)

62,92 22,000 1.384,24

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 45)

166,57 2,000 333,14

4 GBB31720 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal de trànsit

(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI Nivell 2, inclòs elements

de fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 46)

401,66 0,160 64,27

5 GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), confirmació (S-500), confirmació (S-600) i ús

específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,

inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 47)

283,54 0,540 153,11

6 GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit d'orientació en

camins rurals de 750x150 mm, inclòs elements de fixació al suport, així

com subministrament i col·locació. (P - 50)

131,56 1,000 131,56

7 GBB317AD m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal

de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs

elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

261,21 0,180 47,02

EUR
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(P - 52)

8 GBBZ1120 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a una senyal de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 54)

56,23 35,000 1.968,05

9 GBBZ11AB u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a dues senyals de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 56)

68,23 3,000 204,69

10 GBBZ11AA u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de fusta tractada amb

kerosota o autoclau de 200 mm de diàmetre o 3,00 m d'alçada per a

col·locació de senyal de trànsit d'orientació en camins rurals, inclòs

encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat. (P - 55)

93,98 1,000 93,98

11 GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 48)

257,06 0,435 111,82

12 GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 49)

224,57 2,925 656,87

13 GBB3172D m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en lames d'alumini

superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),

confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com

subministrament i col·locació. (P - 51)

181,69 16,200 2.943,38

14 GBB317AE m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per

a senyal de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell

2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 53)

278,55 0,300 83,57

15 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 60)

128,25 1,000 128,25

16 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 61)

150,99 3,000 452,97

17 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 62)

175,42 4,000 701,68

18 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 57)

30,52 3,180 97,05

19 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 58)

38,61 10,140 391,51

20 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 59)

107,99 15,800 1.706,24

21 GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical

d'alumini, amb amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica,

inclòs col·locació de perns d'ancoratge roscats, segons plànols,

totalment acabada. (P - 63)

152,95 20,184 3.087,14

TOTAL Titol 3 01.06.02 16.000,39

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 03 Defenses

EUR
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1 GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat metàl·lica simple,

amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs

tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i

captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada

recta o corbada de qualsevol radi. (P - 35)

23,32 879,500 20.509,94

2 GB2AU001 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e,

galvanitzat en calent, inclòs part proporcional d'amortidors, estreps, pal

segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de fixació, material

auxiliar i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment

col·locada recta o corbada de qualsevol radi. (P - 37)

25,92 110,000 2.851,20

3 GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica

de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del

desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,

pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,

xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,

material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat. (P

- 36)

516,35 13,000 6.712,55

4 GB2AU0AA u Formació de transició ampit-barrera de seguretat metàl·lica

BMSNA4/120b, de 4 m de longitud, segons plànol detall, galvanitzada

en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de

100 mm o 120x55 mm cada 1,33 m, separadors, xapes de reforç, peça

en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,

inclòs enclavament, totalment col·locat. (P - 38)

223,82 4,000 895,28

TOTAL Titol 3 01.06.03 30.968,97

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 01 Plantacions

1 GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 79)

0,91 2.040,400 1.856,76

2 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 80)

3,17 2.040,400 6.468,07

3 GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3

segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 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. (P - 88)

1,65 9.888,000 16.315,20

4 GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l. (P -

85)

5,95 201,000 1.195,95

5 GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de

400 cm³. (P - 83)

0,61 201,000 122,61

6 GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60

cm, en contenidor de 3 l. (P - 84)

3,73 201,000 749,73

7 GR45163C u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm,

en contenidor de 80 l. (P - 81)

280,41 2,000 560,82

8 GR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a

20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima

39,9 cm segons fórmules NTJ. (P - 82)

178,30 3,000 534,90

9 GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot de plantació amb

mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada

amb un 10% de compost i primer reg. (P - 87)

2,44 603,000 1.471,32

EUR
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10 GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de

clot de plantació amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25

%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. (P - 86)

28,50 5,000 142,50

TOTAL Titol 3 01.07.01 29.417,86

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 02 Varis

1 XPA00001 PA Partida alçada a justificar per a restauració d'abocadors, prèstecs i

instal·lacions d'obra. (P - 89)

20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Titol 3 01.07.02 20.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 08 Partides Alçades

1 XPA000SV PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 92)

40.000,00 1,000 40.000,00

2 XPA000SA PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats. (P - 90) 90.000,00 1,000 90.000,00

TOTAL Capítol 01.08 130.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 09 Gestió de Residus

1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol

tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 1)

6,34 9.856,701 62.491,48

2 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de

qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 4)

6,27 9.856,701 61.801,52

3 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de

qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 2)

6,34 272,310 1.726,45

4 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 3)

9,12 272,310 2.483,47

TOTAL Capítol 01.09 128.502,92

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 10 Seguretat i Salut

1 XPA000SS PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons l' Estudi de

Seguretat i Salut desglossat del Projecte. (P - 91)

59.717,85 1,000 59.717,85

EUR
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TOTAL Capítol 01.10 59.717,85

EUR
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NIVELL 4: Titol 4 %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.04.02.01  O.D. 3 1,39

Titol 4 01.04.02.02  O.D. 4 1,22

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 2,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Murs d'Escullera 43,06

Titol 3 01.03.02  Calaix 2,85

Titol 3 01.03.03  Viaducte 14,83

Capítol 01.03  Estructures 60,73

Titol 3 01.04.01  Drenatge Longitudinal 2,57

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 2,61

Capítol 01.04  Drenatge 5,18

Titol 3 01.05.01  Ferms Granulars 2,51

Titol 3 01.05.02  Ferms Bituminosos 5,17

Titol 3 01.05.03  Vorades i Voreres 0,16

Capítol 01.05  Afermat 7,84

Titol 3 01.06.01  Senyalització Horitzontal 0,35

Titol 3 01.06.02  Senyalització Vertical 0,51

Titol 3 01.06.03  Defenses 0,99

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 1,84

Titol 3 01.07.01  Plantacions 0,94

Titol 3 01.07.02  Varis 0,64

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 1,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

77,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs Previs i Demolicions 1,75

Capítol 01.02  Moviment de terres 10,96

Capítol 01.03  Estructures 60,73

Capítol 01.04  Drenatge 5,18

Capítol 01.05  Afermat 7,84

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 1,84

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 1,57

Capítol 01.08  Partides Alçades 4,14

Capítol 01.09  Gestió de Residus 4,09

Capítol 01.10  Seguretat i Salut 1,90

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana 100,00

euros
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100,00

euros
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NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.04.02.01  O.D. 3 43.658,10

Titol 4 01.04.02.02  O.D. 4 38.422,35

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 82.080,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

82.080,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Murs d'Escullera 1.352.950,94

Titol 3 01.03.02  Calaix 89.516,25

Titol 3 01.03.03  Viaducte 465.850,00

Capítol 01.03  Estructures 1.908.317,19

Titol 3 01.04.01  Drenatge Longitudinal 80.799,76

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 82.080,45

Capítol 01.04  Drenatge 162.880,21

Titol 3 01.05.01  Ferms Granulars 78.742,78

Titol 3 01.05.02  Ferms Bituminosos 162.395,04

Titol 3 01.05.03  Vorades i Voreres 5.089,29

Capítol 01.05  Afermat 246.227,11

Titol 3 01.06.01  Senyalització Horitzontal 10.998,63

Titol 3 01.06.02  Senyalització Vertical 16.000,39

Titol 3 01.06.03  Defenses 30.968,97

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 57.967,99

Titol 3 01.07.01  Plantacions 29.417,86

Titol 3 01.07.02  Varis 20.000,00

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 49.417,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.424.810,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs Previs i Demolicions 54.874,59

Capítol 01.02  Moviment de terres 344.375,22

Capítol 01.03  Estructures 1.908.317,19

Capítol 01.04  Drenatge 162.880,21

Capítol 01.05  Afermat 246.227,11

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 57.967,99

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 49.417,86

Capítol 01.08  Partides Alçades 130.000,00

Capítol 01.09  Gestió de Residus 128.502,92

Capítol 01.10  Seguretat i Salut 59.717,85

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana 3.142.280,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.142.280,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana 3.142.280,94

euros



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització

de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011

Febrer 2015

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

3.142.280,94

euros



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

Document núm. 4 – PRESSUPOST       
 



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 3.142.280,94

13 % Despeses Generals SOBRE 3.142.280,94................................................................ 408.496,52

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.142.280,94..................................................................... 188.536,86

Subtotal 3.739.314,32

Ocupacions i Expropiacions................................................................................................ 44.970,00

21 % IVA SOBRE 3.784.284,32.......................................................................................... 794.699,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.578.984,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES
CÈNTIMS )

Barcelona, febrer 2015                                    L´AUTOR DEL PROJECTE

                                                          Adrià Pascual Verdés
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