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RESUM 

 
 
L’eix Valldeix està situat al nord-est del nucli urbà de Mataró, i constitueix l’accés a 

un conjunt d’urbanitzacions situades entorn a la Riera de Can Bruguera, la més 
important de les quals és la Cornisa. 

 
El tram objecte del projecte és el comprés entre el Camí de Santa Rita i el Touring 

Club, que es troba en l’encreuament de la riera de Can Bruguera amb la riera de Can 
Soler; amb una longitud total de 585 metres lineals. Actualment, el vial i la riera 
comparteixen traçat amb tots els inconvenients que això suposa. L’eix Valldeix té una 
amplada variable d’entre 4 i 6 m, i discorre confinat entre murs, tanques i motes de 
terres d’alçada variable segons els trams. Té un pendent longitudinal mig del 6,3% i el 
llit està pavimentat. 

 
La secció del vial, no permet segregar el trànsit rodat del peatonal, i per tant, en les 

condicions actuals, no és possible un vial peatonal separat i segur per potenciar els 
itineraris mar- muntanya. 

 
Per un altre costat, en les condicions actuals, tal i com es mostra a l’annex 

hidràulic, amb la màxima avinguda dels 500 anys, es produeix un cabal amb una 
alçada de la làmina d’aigua d’1 metre en la major part de l’eix, amb els riscos que això 
suposa, considerant l’elevada velocitat de l’aigua produïda per la forta pendent del vial. 

 
Per tot això, es proposa estudiar el traçat d’un vial peatonal separat de l’actual eix, 

que permeti establir una itinerari de lleure i oci des de la ciutat cap al sòl forestal, tot 
segregant el trànsit rodat del peatonal i preservant als usuaris de les possibles 
avingudes. 

 
Actualment hi ha un tram de vial peatonal construït aigües amunt del tram esmentat 

anteriorment. El camí actual és de 335 m i va des de la urbanització de la Cornisa fins 
el camí de Sta. Rita. L’objecte d’aquest projecte és donar continuïtat a aquest eix, i unir 
el vial construït amb un camí existent que baixa des del Touring Club.  

 
En aquest projecte es realitza la definició tècnica i la valoració de les obres 

d’execució del vial peatonal de l’Eix Valldeix, en el tram comprés entre el Camí de 
Santa Rita i el Touring Club, així com els estudis necessaris per el seu disseny, com 
per exemple estudi hidràulic, hidrològic, d’enllumenat viari, estructural, etc.  

 
Per a la seva realització, s’han tingut en compte diverses alternatives, com el fet de 

que el vial pugui transcórrer pels dos costats de la riera. També es va considerar la 
possibilitat que l’enllaç que uneix el vial amb el camí que segueix a partir del Touring 
Club fos una rotonda, en comptes d’un pas per a vianants. Fins i tot s’ha considerat de 
fer un vial independent de la riera, tant per peatons com per vehicles, però era del tot 
inviable degut a que ja s’ha construït un tram de vial peatonal. Donades les condicions 
actuals i la futura transformació de la zona, tal com indica el PGO de Mataró, fan que 
l’opció més convenient tècnica com econòmicament, sigui l’exposada, tal i com 
s’explica en l’annex pertinent. 
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ABSTRACT 
 

 
The axis Valldeix is located northeast of the town of Mataró, and is access to a set of 
housing estates located around Riera Can Bruguera, the most important of which is “la 
Cornisa”. 

  
The subject section of the project is included between the Santa Rita Road and Touring 
Club, located at the junction of the stream of the river Can Bruguera and Can Soler, 
with a total length of 585 meters. Currently, road and river route shared with all the 
disadvantages that entails. The axis has a variable width Valldeix between 4 and 6 m, 
and flows confined between walls, fences and specks of land height varies according to 
the sections. It has an average longitudinal slope of 6.3% and the bed is paved.  

 
The section of road does not allow the segregation of pedestrian traffic, and therefore, 
under present conditions is not possible to separate and secure a pedestrian 
thoroughfare to enhance sea-mountain routes.  

 
On the other hand, under present conditions, as shown in Appendix hydraulic avenue 
with maximum of 500 years, produces a flow with a height of 1 meter of water surface 
in most axis with the risks that entails, considering the high speed of water caused by 
the steep road.  

 
Therefore, we propose to study the route of a separate pedestrian thoroughfare of the 
current axis, which allows establishing a route for leisure and entertainment from the 
city to the entire forest land separating the pedestrian from vehicular traffic and 
preserving users possible avenues.  

 
Currently there is a pedestrian stretch of road built upstream of the section above. The 
current path is 335 m was from the estate of the cornice to the path of Sta. Rita. The 
purpose of this project is to continue this line, and joining the existing road built with a 
road that descends from the Touring Club.  

 
This project makes the technical definition and assessment of the works run the Axis 
Valldeix pedestrian thoroughfare in the section between the Santa Rita Road and 
Touring Club, as well as relevant studies required for their design, such as hydraulic 
study, hydrological, street lighting, structural, etc. 

 
For its realization, I have considered several alternatives, such as the fact that the road 
can pass through both sides of the creek. I also consider that the link that connects the 
road with my road that follows from the Touring Club was a roundabout instead of a 
passing pedestrian. I even considered making a separate vial of the stream for both 
pedestrians and vehicles, but it was completely impractical because it has built a 
stretch of road pedestrian. But due to current conditions and future transformation of 
the area, as indicated by the PGO of Mataró, I have opted for the option chosen, as 
explained in the relevant Annex. 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 
 
El meu projecte ja està explicat en el resum, però abans de tot aquest procés vaig 
haver de triar un projecte, i de definir-me uns objectius.  
 
A l’hora de triar el projecte, per mi hi havia dues condicions molt importants, de fet 
imprescindibles, i estan directament relacionades en el meu cas.  
 
Primer de tot, havia de ser un projecte que em motivés, ja que és una feina que m’hi 
havia de passar moltes hores, i necessitava que  m’agradés molt, no volia agafar 
alguna proposta que m’oferien però que no centrava tot el meu interès.  
 
Directament relacionada amb la primera, havia de ser un projecte proper a mi, que jo 
m’hi sentís identificat, i útil. Útil en el sentit que fos necessari, i que pogués millorar les 
condicions d’algun col·lectiu determinat.  
 
Un dia estava parlant amb un amic, que viu en una urbanització apartada de Mataró, i 
em va comentar que a la riera de Valldeix havien construït un tram de camí peatonal, 
però que era poc útil, ja que el vial només arribava fins el camí de Sta. Rita, i que 
després s’havia de seguir a peu per la riera, per on passen els vehicles, amb el perill 
que això comporta. 
 
I va ser en aquest moment, quan vaig anar a l’ajuntament de Mataró, i em van posar en 
contacte amb un enginyer que em va explicar que havien fet el primer tram i prou 
perquè l’ajuntament no tenia diners per fer-ne més. Però que en un futur es volia fer tot 
el vial, però encara no hi havia projecte, ni dates per posar-ho a concurs, que no era  
un projecte prioritari i que podien tardar molt de temps. Així que vaig pensar que era el 
que jo estava buscant i reunia totes les condicions necessàries.  
 
Pel que fa a objectius em vaig marcar varies fites: 
 

 Realitzar un projecte complet i ajustat a la realitat el màxim possible, que el 
pogués passar a l’enginyer en qüestió i fos viable.  
 

 Treballar el màxim de camps possibles, i aplicar coneixements adquirits en 
diverses assignatures de la carrera: topografia, geotècnia, hidràulica, serveis 
urbans, enllumenat viari, omvop, projecte, infraestructures urbanes, etc.  

 
 Adquirir un nivell de redactat correcte i adient a un projecte constructiu, ja que 

és una de les coses que no aprenem a la carrera i després ens són més 
difícils als enginyers.  

 
 Adquirir pràctica i soltesa en programes que faré servir en el món laboral, 

sobretot Autocad i TCQ. 
 

 Tenir una visió real de com es fa i com s’estructura un projecte, amb tot el que 
això comporta i totes els ítems a tenir en compte. 
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Pel que fa a bibliografia, està citada per tot el projecte, sobretot en els annexes. Cada 
vegada que s’ha introduït un càlcul, una fórmula, un text, etc... es fa referència al 
document d’on s’ha adquirit la informació.  

 

 

CONCLUSIONS 

 

Després de moltes hores de treball i d’haver acabat el projecte, me’n he adonat de 
moltes coses que no m’havia parat a pensar mai.  

Una de les coses que m’ha sorprès és la complexitat i el grau de detall dels projectes, 
ja que està tot especificat, i no deixa gaire marge al constructor, ja que està tot 
dissenyat al mil·límetre. 

També m’ha sorprès que per mi, és més difícil fer un redactat com la memòria o les 
introduccions, que no pas un full de càlcul o un plànol. I això crec que passa a molts 
enginyers, que l’escriptura i redacció és una de les manques que tenim.  

Una de les lliçons que he après, és que s’han de parar a pensar molt bé les coses 
abans de fer-les. Al principi del projecte volia anar molt ràpid, i començava a fer molts 
càlculs i milers de coses, però realment després em vaig adonar que no servien de res 
tantes operacions i tants números si abans no hi ha una mica de reflexió. Preguntar-se 
perquè estic fent això, quin és l’objectiu real, quina alternativa tinc, etc.  Això m’ha 
ajudat posteriorment i m’ha llevat bastanta feina. 

Un aspecte interessant ha estat haver d’aplicar coneixements de moltes matèries, i 
haver de recuperar apunts que ja em pensava que no tornaria a fer servir. He utilitzat 
geotècnia, hidràulica, omvop, projecte, serveis urbans, topografia, etc... 

Per mi ha estat de gran utilitat realitzar el projecte, però penso que per la dedicació 
d’hores que comporta i el grau d’aprenentatge adquirit, potser hauria de valer més 
d’1,5 crèdits, però independentment d’això, ha estat molt enriquidor. 
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1. SITUACIÓ, ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 

L’eix Valldeix està situat al nord-est del nucli urbà de Mataró, i constitueix l’accés a un conjunt 
d’urbanitzacions situades entorn a la Riera de Can Bruguera, la més important de les quals és la 
Cornisa. 

 
El tram objecte del projecte és el comprés entre el Camí de Santa Rita i el Touring Club, que es 

troba en l’encreuament de la riera de Can Bruguera amb la riera de Can Soler; amb una longitud total 
de 585 metres lineals. Actualment, el vial i la riera comparteixen traçat amb tots els inconvenients que 
això suposa. L’eix Valldeix té una amplada variable d’entre 4 i 6 m, i discorre confinat entre murs, 
tanques i motes de terres d’alçada variable segons els trams. Té un pendent longitudinal mig del 6,3% 
i el llit està pavimentat. 

 
La secció del vial, no permet segregar el trànsit rodat del peatonal, i per tant, en les condicions 

actuals, no és possible un vial peatonal separat i segur per potenciar els itineraris mar- muntanya. 
 
Per un altre costat, en les condicions actuals, tal i com es mostra a l’annex hidràulic, amb la 

màxima avinguda dels 500 anys, es produeix  un cabal amb una alçada de la làmina d’aigua d’1 metre 
en la major part de l’eix, amb els riscos que això suposa, considerant l’elevada velocitat de l’aigua per 
la forta pendent del vial. 

 
Per tot això, es proposa estudiar el traçat d’un vial peatonal separat de l’actual eix, que permeti 

establir una itinerari de lleure i oci des de la ciutat cap al sòl forestal, tot segregant el trànsit rodat del 
peatonal i preservant als usuaris de les possibles avingudes. 

 
Actualment hi ha un tram de vial peatonal construït aigües amunt del tram esmentat anteriorment. 

El camí actual és de 335 m i va des de la urbanització de la Cornisa fins el camí de Sta. Rita. L’objecte 
d’aquest projecte (com s’exposa en el següent punt) és donar continuïtat a aquest eix, i unir el vial 
construït amb un camí existent que baixa des del Touring Club. 

 
 
 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L’objecte del projecte és la definició tècnica i la valoració de les obres d’execució del vial peatonal 
de l’Eix Valldeix, en el tram comprés entre el Camí de Santa Rita i el Touring club. 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE D'UN VIAL PER A VIANANTS A L'EIX VALLDEIX. TRAM COMPRÈS ENTRE EL CAMÍ DE STA. RITA I EL 
TOURING CLUB. MATARÓ 

 

MEMÒRIA pàg. 4 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 

Estructura general 
 
Es defineix un traçat del vial peatonal de l’Eix Valldeix, segregat de la Riera de Can Bruguera. El 
vial es disposa sempre al marge esquerra de l’eix – en el sentit de les aigües –, a una alçada 
variable d’entre 1 i 1,5 m respecte l’actual rasant de l’eix i amb un parterre de separació entre ells. 
Aquest parterre serà un talús ajardinat protegit per  una escullera de base. En els trams on el 
parterre té poca amplada, es construirà un mur per sostenir la plataforma del vial. 
 
Amb l’actuació també es preveu ampliar la calçada actual de la riera per fer-la de 6 m d’amplada 
com a mínim en tot el tram. 
 
Aquest projecte comprèn les obres de moviments de terres, murs, xarxa de clavegueram, xarxa 
d’enllumenat viari, mobiliari urbà i acabat superficial amb sauló. 
 
 
 
 
Procés constructiu 
 
Enderrocs i moviments de terres 
 
Es realitzarà la demolició de les edificacions i murs i el desplaçament dels serveis urbans afectats 
per l’actuació. 
 
Es realitzarà una neteja i esbrossada de tot l’àmbit afectat per les obres del nou vial per procedir a 
efectuar els moviments de terres i els treballs d’esplanació. 
 
S’efectuaran els moviments de terres per obtenir la rasant d’ampliació del vial peatonal, i 
l’ampliació de la calçada de l’eix actual. 
 
 
Murs d’escullera i de formigó 
 
Simultàniament amb els moviments de terres, es col·locarà la protecció d’escullera en els talussos 
que estan en contacte amb l’actual calçada, per evitar la seva  erosió en episodis de pluges. 
 
També es construiran murs de formigó en el parament situat pujant a la dreta per tal de reduir 
l’àmbit de les afectacions produïdes pels desmunts. 
 
Pavimentació 
 
− Calçada: L’ampliació de la calçada de l’actual eix tindrà el següent paquet de ferm:  
 

25 cm de subbase de sauló, 25 cm de base de tot-ú artificial i 21 cm de paviment de formigó 
HP-40. 
 

− Vorera: formada per 15 cm de base de grava i 15 cm de subbase de sauló. Es faran uns 
travessers amb llamborda de formigó tipus Betulo de 20x10x8 cm  per sostenir el sauló 

 
− Les vorades seran de formigó tipus IMPU-40 de la casa ICA o similar, col·locades sobre base 

de formigó. 
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Clavegueram 
 
Es preveu la recollida d’aigües pluvials mitjançant cunetes que es van abocant en diferents punts 
a la Riera de Can Bruguera. Es formarà una cuneta de 30 cm d’amplada per la recollida de 
l’escorrentia del nou vial, i una altra de 1 m d’amplada que anirà segons trams pel peu o pel cap 
de talús dels nous paraments apareguts en la formació dels moviment de terres. 
 
A nivell del vial peatonal es col·loca una cuneta de formigó prefabricat tipus C-13 de la casa ICA o 
similar. 
 
A diferent nivell del vial, es col·loca una cuneta amb plaques prefabricades de formigó de 60x40x7 
cm , i de 1,00 m d’amplada 
 
 
Elements urbans 
 
Es col·locaran baranes en les rampes d’accés al vial, i al costat de la cuneta en els trams on la 
topografia ho demandi. També es col·locaran papereres, bancs i cadires al llarg del vial. 
 
 
 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 

El termini d’execució és de 10 mesos, llevat d’indicacions en contra el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per dur a terme el 
rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per 
causes vàries (climatològiques, etc ...), que es poguessin presentar. 

 
 
 

5. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

La classificació del contractista serà, segons resulta d’aplicar  el R.D.L. 2/2000 de 16 de juny que 
recull el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques: 
 
    A-2-c, E-1-c, G-6-c, I-9-c 

 
 
 

6. FÓRMULA DE REVISIÓ DE PREUS 
 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini d’execució 
inferior a 12 (dotze) mesos, d’acord amb l’especificat a la legislació vigent  
 
 
 
7. SEGURETAT I SALUT 
 

S’inclou a l’annex 7 l’Estudi de Seguretat i Salut  
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8. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-
VUIT MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC Euros amb TRETZE Cèntims. 

 
 

(448.995,13 €) 
 
 

El Pressupost d’Execució per Contracte ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS TRENTA MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT Euros amb NORANTA-SET Cèntims, IVA inclòs. 

 
 

(630.478,97 € IVA inclòs) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mataró, octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 

Jose Mª Carbó González 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



ANNEX 1.  
HIDROLOGIA I HIDRÀULICA 
 
 
MEMÒRIA 
 
1. Antecedents. 
2. Definició de l’àmbit d’estudi 
3. Característiques hidrològiques de la riera. 
4. Modelització hidràulica. 
5. Resultats. 
6. Conclusions. 
 
 
ANNEXES 
 
Apèndix 1. Hidrologia. 
Apèndix 2. Estudi hidràulic 
 



1. ANTECEDENTS 
 

L’eix Valldeix està situat al nord-est del nucli urbà de Mataró, i constitueix l’accés a un conjunt 
d’urbanitzacions situades entorn a la Riera de Can Bruguera, la més important de les quals és La 
Cornisa. 

 
El tram objecte del projecte és el comprés entre l’encreuament amb la riera de Can Soler i 

l’encreuament amb el camí de Sta. Rita; amb una longitud total de 585 m. Actualment, el vial i la Riera 
comparteixen traçat amb tots els inconvenients que això suposa. L’eix Valldeix té una amplada 
variable d’entre 4 i 6 m, i discorre confinat entre murs, tanques i motes de terres d’alçada variable 
segons els trams. Té un pendent longitudinal mig del 6,3%. El llit està pavimentat. 

 
La secció del vial, no permet segregar el trànsit rodat del peatonal, i per tant, en les condicions 

actuals, no és possible un vial peatonal separat i segur per potenciar els itineraris mar- muntanya. Per 
un altre costat, en les condicions actuals, tal i com es mostra a l’annex hidràulic, amb la màxima 
avinguda dels 500 anys, es produeix  un cabal amb una alçada de la làmina d’aigua d’1 metre en la 
major part de l’eix, amb els riscos que això suposa, considerant l’elevada velocitat de l’aigua per la 
forta pendent del vial. 

 
Per tot això, es proposa estudiar el traçat d’un vial peatonal separat de l’actual eix, que permeti 

establir una itinerari de lleure i oci des de la ciutat cap al sòl forestal tot segregant el trànsit rodat del 
peatonal. 
 

Per avaluar l’impacte hidràulic que aquesta actuació suposa envers la Riera de Can Bruguera, es 
realitza el present estudi hidràulic. Els escenaris considerats són els següents: 

 
 Estat actual 
 Estat projectat, amb la formació d’un itinerari peatonal sobre el marge esquerre de la 

Riera de Can Bruguera, situat darrera de l’actual mota de contenció de la riera. 
 
El present document estudia el comportament hidràulic de la Riera de Can Bruguera, considerant 

els escenaris descrits anteriorment i per al pas de les avingudes corresponents als períodes de retorn 
de 10, 100 i 500 anys 
 

 
 
2. DEFINICIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 

El tram estudiat abasta des de la confluència de la Riera de Can Bruguera amb la Riera d’en Soler 
i fins a la confluència de la primera amb el camí de Santa Rita (aigües amunt), amb una longitud de 
585 m. 

 
 
 

3. CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA RIERA  
 

La Riera de Can Bruguera presenta les següents característiques fins a l’extrem aigües avall de la 
zona d’estudi. 

 
 
        Longitud de llit: 2.556 m 
 
             Àrea tributaria: 232,44 Ha 
 
             Pendent mig:  9,95 % 
 
Per a una més acurada aproximació de l’estudi hidràulic a la realitat de la conca, aquesta s’ha 

considerat dividida en diferents subconques. Les característiques hidrològiques d’aquests són les 
següents: 



 
- Conca fins a la incorporació del Torrent de la Llebreta 

 
        Longitud de llit: 1.176 m 
 
             Àrea tributaria: 53,77 Ha 
 
             Pendent mig:  13,31 % 
 
- Conca fins al Torrent Lluscà 

 
        Longitud de llit: 1.771 m 
 
             Àrea tributaria: 69,65 Ha 
 
             Pendent mig:  11,24 % 
 

 
A l’apèndix núm. 1 es desenvolupa el càlcul dels cabals d’avinguda corresponents a 10, 100 i 500 

anys de període de retorn. 
 
El càlcul es realitza emprant el Mètode Racional i seguint els criteris de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, publicats a “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. Les fonts 
de documentació i les estimacions emprades per a la determinació de les diferents variables de càlcul 
es consigna a l’apèndix 1. 

 
 

 
4. MODELITZACIÓ HIDRÀULICA  
 

Els models confeccionats representen el tram de la Riera de Can Bruguera objecte de l’estudi, 
considerant els escenaris descrits a l’epígraf número 1. 

 
L’estat actual de la Riera de Can Bruguera presenta una llera encaixada dins de motes de terres 

o murs, amb una doble funció de llera i de vial, per aquesta raó, la solera de la llera es troba 
pavimentada. El pendent longitudinal promig és del 6,30 %. 

 
La proposta d’actuació considera la formació d’un itinerari peatonal segregat de la Riera de Can 

Bruguera. El vial peatonal es disposa al marge esquerre de la riera. En el tram d’aigües avall, i per tal 
de preservar la mota arbrada existent, el vial peatonal es disposa a l’altre costat de la mota, de 
manera que aquesta protegeix els vianants del pas de les avingudes i del trànsit de vehicles. En el 
tram superior, on no hi ha mota, el vial peatonal, també es disposa al marge esquerre, a una alçada 
variable d’entre 1 i 1,5 m respecte l’actual rasant de l’eix i amb un parterre de separació entre ells. 
Aquest parterre serà un talús ajardinat protegit per l’escullera de base. Amb l’actuació també es 
preveu ampliar la calçada actual de l’eix per fer-la de 6 m d’amplada com a mínim en tot el tram. 
 

Les modelitzacions de les anteriors situacions s’han realitzat emprant el programa HEC-RAS, 
introduint com a dades la geometria de les lleres i les dades de cabal obtingudes a l’apèndix 1.  A 
l’apèndix núm. 2 es descriuen les bases de càlcul del model així com les característiques dels trams 
estudiats i s’exposen els resultats obtinguts. 

 
 
 
5. RESULTATS 
 

Els resultats obtinguts en les diferents modelitzacions són els següents: 
 
1. ESTAT ACTUAL 
 



Els resultats obtinguts mostren que les franges d’inundabilitat es circunscriuen al llit de la riera, a 
excepció de les seccions ST 513,43 i ST 432,51 on es detecten desbordaments per sobre del mur del 
marge esquerre. Els calats i velocitats assolides presenten els següents límits, en funció del període 
de retorn considerat: 

 
Període de retorn Calat màxim Calat mínim Velocitat màxima Velocitat mínima Velocitat promig 

 (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) 
10 0,56 0,18 6,81 3,01 5,24 
100 0,94 0,28 8,67 4,86 7,11 
500 1,24 0,35 9,96 6,10 8,24 

 
La presència de velocitats superiors a 1 m/s en la riera, que presenta també la funció de vial, 

indica que es produeixen unes condicions d’inundació greu segons els criteris establerts per l’Agència 
Catalana de l’Aigua a les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.  

 
2. ESTAT PROJECTAT 
 
Els resultats obtinguts en l’estat projectat són molt similars, doncs l’actuació suposa una mínima 

modificació sobre la llera. No obstant, els desbordaments que es detectaven a les seccions ST 513,43 
i ST 432,51 no es produeixen. Els calats i velocitats assolides presenten els següents límits, en funció 
del període de retorn considerat: 

 
Període de retorn Calat màxim Calat mínim Velocitat màxima Velocitat mínima Velocitat promig 

 (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) 
10 0,56 0,18 6,37 2,90 5,10 
100 0,94 0,29 8,52 4,76 6,92 
500 1,24 0,35 9,96 5,94 8,01 

 
 
 
 

6. CONCLUSIONS 
 

Els resultats obtinguts indiquen que l’actuació prevista sobre la Riera de Can Bruguera, dins de 
l’àmbit del “Projecte d’un vial per a vianants a l’Eix Valldeix. Tram Touring Club – camí de sta Rita” no 
genera cap incidència sobre el règim hidràulic de la Riera de Can Bruguera, observant-se únicament 
que petits desbordaments detectats en l’estat actual queden corretgits amb l’actuació prevista, i una 
lleugera disminució de les velocitats de fluxe a la riera. 

 



Apèndix 1. HIDROLOGIA 
 

 
 
1. BASES DE CÀLCUL 

 
El càlcul dels cabals d’avinguda es realitza emprant el Mètode Racional i seguint els criteris de 

l’Agència Catalana de l’Aigua, publicats a “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 
d’àmbit local”. 

 
Les dades de precipitació considerades, procedeixen de la publicació “Máximas lluvias en la 

España Peninsular” editada pel Ministeri de Foment. Els valors de precipitació associats a un 
determinat període de retorn, s’obtenen de l’ajust de les dades de pluges disponibles en estacions 
meteorològiques amb series superiors a 30 anys a una distribució màximal SQR-ETmax. Per a 
l’avaluació concreta de les dades necessàries per al càlcul s’ha emprat l’aplicació MaxPluWin, 
desenvolupada pel CEDEX, on a partir de les coordenades geogràfiques d’un punt de la conca a 
analitzar i del període de retorn a considerar, s’obté el valor de precipitació associat. 

 
El coeficient d’escolament es determina a partir de l’avaluació dels usos del sòl sobre la 

cartografia a escala 1/5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’assignació dels llindars 
d’escolament a cada  categoria d’ús segons figura a les “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local”. 

 
Finalment, l’estimació de la intensitat màxima de pluja es realitza emprant la fórmula de Témez. 
 
 
 
2. RESULTATS 
 
Els cabals d’avinguda obtinguts, per a cadascuna de les conques considerades són les següents: 
 

 
 
 

PERÍODE DE RETORN 
CONCA 10 anys 100 anys 500 anys 

Riera de Can Bruguera, fins Torrent Lluscà (can Gener) 6,92 m3/s 15,14 m3/s 22,32 m3/s
Riera de Can Bruguera, fins Riera de Can Soler 14,79 m3/s 35,43 m3/s 54,45 m3/s
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Riera de Can Bruguera. Mataró
Conca fins incorporació Torrent Lluscà (o de can Gener)

ÍNDEX

1. Paràmetres de la conca

2. Dades de Precipitació

3. Càlcul del coeficient mitjà d'escolament

4. Càlcul dels cabals d’avinguda

RESULTATS

VALORS DELS CABALS D’AVINGUDA (m³/s)
10           100         500         

M. Racional 6,92 15,14 22,32
T (anys)



1. PARÀMETRES DE LA CONCA

Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

2. DADES DE PRECIPITACIÓ

Per a obtenir les dades de precipitació s'empra la metodologia exposada a la
publicació "Máximas lluvias diarias en la España peninsular", editada pel Ministeri 
de Foment (2001), en particular el mètode d'estimació de quantils per a diferents
períodes de retorn, associats al coeficient de variació Cv i al valor mitjà Pd de la
màxima precipitació diària anual. Aquesta metodologia suposa implícitament un
ajust de les dades de pluges disponibles a tot el territori espanyol en estacions
meteorològiques amb sèries de dades superiors a 30 anys a una distribució SQR-ET
max, que és una llei de distribució específicament proposada per a la modelització
estadística de màximes pluges diàries.

Per a obtenir les dades de precipitació s'empra el model MaxPluWin desenvolupat
pel CEDEX, introduint com a dades les coordenades d'un punt de la conca i el període
de retorn a considerar.

Les coordenades geogràfiques introduides corresponen al punt

X:
Y:

Els resultats obtinguts presenten com a paràmetres 

Pd:
Cv:

Els valors de les precipitacions màximes diàries, seguint la distribució SQR-ETmàx són:

T (anys) 10 100 500
Pd (mm) 110,0 186,0 249,0

En aquest cas, no cal considerar un coeficient de simultaneitat per a conques superiors a
1 km2 de superficie. El valor d'aquest coeficient és el següent.

essent 
A : 0,697 km2
Ka : 1,000

Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons

Pd' = Ka · Pd

T (anys) 10 100 500
Pd' (mm) 110,0 186,0 249,0

70 mm
0,468

696.533 m²
1.771 m
11,24 %

454.025                
4.601.440             

15
Alog1KA −=



3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT



Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió:

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :

VALORS DE Cm,T P'o = 15,20443
T (anys) 10 100 500
P'd,T 110,0 186,0 249,0
Cm,T 0,57 0,73 0,81

4. CÀLCUL  DELS CABALS D'AVINGUDA

MÈTODE RACIONAL

on
Q: Cabal (m3/s)
Cm,T: Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T
A: Àrea de la conca (km²)
I: Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració 

de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
K: Coeficient d'uniformitat
Tc: Temps de concentració de la conca (h)

Càlcul del temps de concentració

El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres
de la riera:

on
Tc: Temps de concentració de la conca (h)
L: Longitud del llit principal de la riera (Km)
j: Pendent del llit principal de la riera (m/m)
m: Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:

L:
j:
m:

amb el que s'obtè el següent valor del temps de concentració de la conca

Tc : 0,702 h

1.771 m
11,24 %

0,4905

25.1
c

25,1
cT,m

T14
T1K;K

6,3
AIC

Q
+

+=×
××

=

2
0T,d

0T,d0T,d
T,m )'P11'P(

)'P23'P)('P'P(
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Càlcul del coeficient d'uniformitat

S'avalua segons la fórmula del CEDEX

essent 
Tc : 0,702 h
K : 1,044

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja

S'obté a partir de la següent expressió:

essent
Pd': Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
I1/Id: Factor regional de valor 11 en aquest cas
Tc: Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es conen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca
considerada:

VALORS DE LA INTENSITAT MITJA DE PLUJA
T (anys) 10 100 500

IT (mm/h) 60,44 102,21 136,82

Aplicació del mètode

Un cop coneguts els valors dels paràmetres definits a la formulació
del mètode, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda 
segons el període de retorn a considerar.

Àrea: A:  
Coeficient d'uniformitat K:  

T (anys) 10 100 500
Cm,T 0,57 0,73 0,81
IT (mm/h) 60,44 102,21 136,82

Q (m3/s) 6,92 15,14 22,32

0,69653 km²
1,044

25,1
c

25,1
c

T14
T

1K
+

+=

4,0
T28

d

1d
t

1,0
c

1,0
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3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT

Coeficient corrector: 1,3

A B C D A B C D
>= 3 R 15 8 6 4 0,00

3,18% 22.173 >= 3 N 17 11 8 6 100 0,19
< 3 R/N 20 14 11 8 0,00

>= 3 R 23 16 8 6 0,00
>= 3 N 25 16 11 8 0,00
< 3 R/N 28 19 14 11 0,00

>= 3 R 29 17 10 8 0,00
12,67% 88.277 >= 3 N 32 19 12 10 100 1,27

< 3 R/N 34 21 14 12 0,00
>= 3 R 26 15 9 6 0,00
>= 3 N 28 17 11 8 0,00
< 3 R/N 30 19 13 10 0,00

>= 3 R 37 20 12 9 0,00
1,25% 8.694 >= 3 N 42 23 14 11 0,00

< 3 R/N 47 25 16 13 0,00
Pobre 24 14 8 6 0,00
Mitja 53 23 14 9 0,00
Bona 33 18 13 0,00
Molt bona 41 22 15 0,00
Pobre 58 25 12 7 0,00
Mitja 35 17 10 0,00
Bona 22 14 0,00
Molt bona 25 16 0,00
Pobre 62 26 15 10 0,00
Mitja 34 19 14 0,00
Bona 42 22 15 0,00
Pobre 34 19 14 0,00
Mitja 42 22 15 0,00
Bona 50 25 16 0,00
Molt clara 40 17 8 5 0,00
Clara 60 24 14 10 0,00
Mitja 34 22 16 0,00

33,85% 235.761 Espesa 47 31 23 100 7,78
Molt Espesa 65 43 33 0,00

>= 3 3 0,00
< 3 5 0,00

>= 3 2 0,00
< 3 4 0,00

Ferms granulars (no pav.) 2 0,00
Empedrats 1,5 0,00
Paviments (form. o bitum.) 1 0,00
Urbanitzacions 49,05% 341.628 5 2,45

100,00% 696.533 11,70

ERROR
Po = 11,70 mm
P'o = 15,20 mm

Roques impermeables

Praderies

>= 3

< 3

Plantacions regulars 
d'aprofitament forestal

>= 3

< 3

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Roques permeables

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Po (mm.)

Guaret

Ús/tipus de sòl Superfície (%) Pendent (%) Caract. Hidrol.Superfície (m2) Po (mm) Grup de sòl (%)
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ÍNDEX

1. Paràmetres de la conca

2. Dades de Precipitació

3. Càlcul del coeficient mitjà d'escolament
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RESULTATS

VALORS DELS CABALS D’AVINGUDA (m³/s)
10           100         500         

M. Racional 14,79 35,43 54,45
T (anys)



1. PARÀMETRES DE LA CONCA

Àrea:
Longitud del llit:
Pendent mig del llit de la riera:

2. DADES DE PRECIPITACIÓ

Per a obtenir les dades de precipitació s'empra la metodologia exposada a la
publicació "Máximas lluvias diarias en la España peninsular", editada pel Ministeri 
de Foment (2001), en particular el mètode d'estimació de quantils per a diferents
períodes de retorn, associats al coeficient de variació Cv i al valor mitjà Pd de la
màxima precipitació diària anual. Aquesta metodologia suposa implícitament un
ajust de les dades de pluges disponibles a tot el territori espanyol en estacions
meteorològiques amb sèries de dades superiors a 30 anys a una distribució SQR-ET
max, que és una llei de distribució específicament proposada per a la modelització
estadística de màximes pluges diàries.

Per a obtenir les dades de precipitació s'empra el model MaxPluWin desenvolupat
pel CEDEX, introduint com a dades les coordenades d'un punt de la conca i el període
de retorn a considerar.

Les coordenades geogràfiques introduides corresponen al punt

X:
Y:

Els resultats obtinguts presenten com a paràmetres 

Pd:
Cv:

Els valors de les precipitacions màximes diàries, seguint la distribució SQR-ETmàx són:

T (anys) 10 100 500
Pd (mm) 110,0 186,0 249,0

En aquest cas, no cal considerar un coeficient de simultaneitat per a conques superiors a
1 km2 de superficie. El valor d'aquest coeficient és el següent.

essent 
A : 2,324 km2
Ka : 0,976

Aquest factor disminueix la precipitació màxima diària segons

Pd' = Ka · Pd

T (anys) 10 100 500
Pd' (mm) 107,3 181,5 242,9

454.025                
4.601.440             

70 mm
0,468

2.324.449 m²
2.556 m
9,95 %

15
Alog1KA −=



3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT



Per al càlcul de Cm,T es fa servir l'expressió:

A la següent taula es recullen els valors de Cm,T :

VALORS DE Cm,T P'o = 21,53469
T (anys) 10 100 500
P'd,T 107,3 181,5 242,9
Cm,T 0,44 0,62 0,71

4. CÀLCUL  DELS CABALS D'AVINGUDA

MÈTODE RACIONAL

on
Q: Cabal (m3/s)
Cm,T: Coeficient mitjà d'escolament associat al període de retorn T
A: Àrea de la conca (km²)
I: Intensitat de precipitació corresponent al temps de concentració 

de la conca i per a un període de retorn T, (mm/h)
K: Coeficient d'uniformitat
Tc: Temps de concentració de la conca (h)

Càlcul del temps de concentració

El temps de concentració resulta d'aplicar la fórmula de Témez als paràmetres
de la riera:

on
Tc: Temps de concentració de la conca (h)
L: Longitud del llit principal de la riera (Km)
j: Pendent del llit principal de la riera (m/m)
m: Grau d'urbanització de la conca (km2/km2)

els valors dels quals són:

L:
j:
m:

amb el que s'obtè el següent valor del temps de concentració de la conca

Tc : 0,949 h

2.556 m
9,95 %
0,2305

25.1
c

25,1
cT,m

T14
T1K;K

6,3
AIC

Q
+

+=×
××

=

2
0T,d

0T,d0T,d
T,m )'P11'P(

)'P23'P)('P'P(
C

⋅+

⋅+−
=

76,0

25,0c
j

L
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Càlcul del coeficient d'uniformitat

S'avalua segons la fórmula del CEDEX

essent 
Tc : 0,949 h
K : 1,063

Càlcul de la intensitat mitjana de pluja

S'obté a partir de la següent expressió:

essent
Pd': Precipitació màxima diària amb període de retorn T, (mm)
I1/Id: Factor regional de valor 11 en aquest cas
Tc: Temps de concentració de la conca (h)

A la següent taula es conen els valors de la intensitat mitja de pluja a la conca
considerada:

VALORS DE LA INTENSITAT MITJA DE PLUJA
T (anys) 10 100 500

IT (mm/h) 49,38 83,50 111,79

Aplicació del mètode

Un cop coneguts els valors dels paràmetres definits a la formulació
del mètode, s'obté la següent taula amb els valors del cabal d'avinguda 
segons el període de retorn a considerar.

Àrea: A:  
Coeficient d'uniformitat K:  

T (anys) 10 100 500
Cm,T 0,44 0,62 0,71
IT (mm/h) 49,38 83,50 111,79

Q (m3/s) 14,79 35,43 54,45

1,063
2,32445 km²

25,1
c

25,1
c

T14
T

1K
+

+=

4,0
T28

d

1d
t

1,0
c

1,0

I
I
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3. CÀLCUL DEL COEFICIENT MITJÀ D'ESCOLAMENT

Coeficient corrector: 1,3

A B C D A B C D
>= 3 R 15 8 6 4 0,00

1,89% 44.045 >= 3 N 17 11 8 6 100 0,11
< 3 R/N 20 14 11 8 0,00

>= 3 R 23 16 8 6 0,00
>= 3 N 25 16 11 8 0,00
< 3 R/N 28 19 14 11 0,00

>= 3 R 29 17 10 8 0,00
4,57% 106.185 >= 3 N 32 19 12 10 100 0,46

< 3 R/N 34 21 14 12 0,00
>= 3 R 26 15 9 6 0,00
>= 3 N 28 17 11 8 0,00
< 3 R/N 30 19 13 10 0,00

>= 3 R 37 20 12 9 0,00
10,78% 250.605 >= 3 N 42 23 14 11 100 1,19

< 3 R/N 47 25 16 13 0,00
Pobre 24 14 8 6 0,00
Mitja 53 23 14 9 0,00
Bona 33 18 13 0,00
Molt bona 41 22 15 0,00
Pobre 58 25 12 7 0,00
Mitja 35 17 10 0,00
Bona 22 14 0,00
Molt bona 25 16 0,00
Pobre 62 26 15 10 0,00
Mitja 34 19 14 0,00
Bona 42 22 15 0,00
Pobre 34 19 14 0,00
Mitja 42 22 15 0,00
Bona 50 25 16 0,00
Molt clara 40 17 8 5 0,00

0,59% 13.673 Clara 60 24 14 10 100 0,06
Mitja 34 22 16 0,00

59,12% 1.374.202 Espesa 47 31 23 100 13,60
Molt Espesa 65 43 33 0,00

>= 3 3 0,00
< 3 5 0,00

>= 3 2 0,00
< 3 4 0,00

Ferms granulars (no pav.) 2 0,00
Empedrats 1,5 0,00
Paviments (form. o bitum.) 1 0,00
Urbanitzacions 23,05% 535.739 5 1,15

100,00% 2.324.449 16,57

ERROR
Po = 16,57 mm
P'o = 21,53 mm

Grup de sòl (%) Po (mm.)

Guaret

Ús/tipus de sòl Superfície (%) Pendent (%) Caract. Hidrol.Superfície (m2)

Praderies

>= 3

< 3

Po (mm)

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació de conreus pobres

Rotació de conreus densos

Plantacions regulars 
d'aprofitament forestal

>= 3

< 3

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Roques impermeables

Roques permeables







 
 
APENDIX 2. ESTUDI HIDRÀULIC 
 
 
 
1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

 
L’eix Valldeix està situat al nord-est del nucli urbà de Mataró, i constitueix l’accés a un conjunt 

d’urbanitzacions situades entorn a la Riera de Can Bruguera, la més important de les quals és La 
Cornisa. 

 
El tram objecte del projecte és el comprés entre l’encreuament amb la riera de Can Soler i 

l’encreuament amb el camí de Sta. Rita; amb una longitud total de 585 m. Actualment, el vial i la Riera 
comparteixen traçat amb tots els inconvenients que això suposa. L’eix Valldeix té una amplada 
variable d’entre 4 i 6 m, i discorre confinat entre murs, tanques i motes de terres d’alçada variable 
segons els trams. Té un pendent longitudinal mig del 6,3%. El llit està pavimentat. 

 
La secció del vial, no permet segregar el trànsit rodat del peatonal, i per tant, en les condicions 

actuals, no és possible un vial peatonal separat i segur per potenciar els itineraris mar- muntanya. Per 
un altre costat, en les condicions actuals, tal i com es mostra a l’annex hidràulic, amb la màxima 
avinguda dels 500 anys, es produeix  un cabal amb una alçada de la làmina d’aigua d’1 metre en la 
major part de l’eix, amb els riscos que això suposa, considerant l’elevada velocitat de l’aigua per la 
forta pendent del vial. 

 
Per tot això, es proposa estudiar el traçat d’un vial peatonal separat de l’actual eix, que permeti 

establir una itinerari de lleure i oci des de la ciutat cap al sòl forestal tot segregant el trànsit rodat del 
peatonal. 
 

Per avaluar l’impacte hidràulic que aquesta actuació suposa envers la Riera de Can Bruguera, es 
realitza el present estudi hidràulic. Els escenaris considerats són els següents: 

 
 Estat actual 
 Estat projectat, amb la formació d’un itinerari peatonal sobre el marge esquerre de la 

Riera de Can Bruguera, situat darrera de l’actual mota de contenció de la riera. 
 
El present document estudia el comportament hidràulic de la Riera de Can Bruguera, considerant 

els escenaris descrits anteriorment i per al pas de les avingudes corresponents als períodes de retorn 
de 10, 100 i 500 anys 
 

 
 

2. EMPLAÇAMENT DEL TRAM ESTUDIAT 
 
El tram estudiat abasta des de la confluència de la Riera de Can Bruguera amb la Riera d’en Soler 

i fins a la confluència de la primera amb el camí se Santa Rita(aigües amunt), amb una longitud de 
585 m.  

 
 
 

3. MODEL NUMÈRIC DE SIMULACIÓ  
 

El model numéric emprat (HEC-RAS) permet la realització del càlcul unidimensional del perfil 
de la làmina d’aigua en règim permanent gradualment variat mitjançant l’aplicació de l’equació de 
conservació de l’energia 
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on y1, y2 corresponen al calat de la làmina d’aigua a les seccions d’estudi 
 z1, z2 corresponen al les cotes de la canalització a les seccions d’estudi 
 v1, v2 són les velocitats del fluxe a les seccions d’estudi 
 α1, α2 són coeficients que afecten els termes de velocitat i es calculen a partir del perfil 
  transversal de la velocitat sobre la secció 
 g        és l’acceleració de la gravetat 
 he      és el terme corresponents a pèrdues d’energia 
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essent L   longitud del tram estudiat 

     Sf  pèrdua de càrrega unitaria associada a fricció 
  C  coeficient de pèrdua per expansió o contracció del fluxe 
  
 
i de l’equació de conservació de la quantitat de moviment 
 
P2 – P1 + Wx – Ff = Q⋅ρ⋅ΔVx  
 
On  P1, P2  correspon al valor de la pressió hidrostàtica a les seccions d’estudi 
Wx és la component en la direcció del fluxe del pes de la massa d’aigua entre les 

seccions d’estudi 
 Ff correspon al terme de pèrdues per fricció 
 Q és el cabal circulant 
 ρ és el valor de la densitat de l’aigua (ρ = 1000 kg/m3) 
ΔVx és la variació de la component de la velocitat en la direcció del fluxe 
 
Per a la realització del càlcul es necessària la introducció de la geometria del model mitjançant 

la definició de les seccions transversals dels punts característics de la canalització i de les condicions 
de contorn que condicionen el problema. 

 
 

 
4. CARACTERÍSTIQUES DELS TRAMS D’ESTUDI 

 
 

Es confeccionen tres models hidràulics de la Riera de Can Bruguera: un corresponent a l’estat 
actual, un segon corresponent a la segregació del vial sense la naturalització de la llera i l’estat 
definitiu, amb les correccions de naturalització de llera esmentades en epígrafs anteriors. 

 
 

4.1. ESTAT ACTUAL  
 

GEOMETRIA 
 
El model corresponent a l’estat actual incorpora la informació relativa a 41 seccions 

transversals, situades a distàncies inferiors a 20 m, abastant una longitud de riera de 782,88 m. 
 

 
 



RUGOSITAT 
 
En el seu estat actual, la Riera de Can Bruguera presenta un llit encaixat dins de murs i motes 

de terra. La llera es troba pavimentada. La bibliografia consultada associa un coeficient de rugositat 
de Manning a aquesta tipologia de llera de 0,02. Per a les planes d’inundació s’ha considerat un 
coeficient de 0,04. 

 
CONDICIONS DE CONTORN 

 
Les condicions de  contorn s’estableixen en funció del tipus de règim que presenta la canalització. 

Donat que a la secció d’aigües amunt el règim és ràpid (Froude > 1) la condició que regula el 
comportament de la canalització és la situada sobre aquesta secció.  

 
En aquest cas, s’estableix com a condició de contorn aigües amunt el calat de la làmina d’aigua 

en condicions de règim uniforme.  
 
La condició d’aigües avall s’estableix en calat uniforme, malgrat que la resposta de tot el model ve 

fixada per la condició de contorn d’aigües amunt ja que el tram final de la canalització també funciona 
en règim ràpid. 

 
 

4.2. ESTAT PROJECTAT 
 

GEOMETRIA 
 
El model corresponent a l’estat derivat de la implantació del vial peatonal considera les 

mateixes sección que en l’estat actual, sobre les que es superposa la modificació topogràfica que 
implica la construcció del vial.  

 
En el tram d’aigües avall, fins a la secció ST 393,03, aquesta modificació suposa la formació 

del vial darrera de la mota del marge esquerre de la riera, sense que això suposi cap modificació de la 
secció de pas d’aigua.  

 
En el tram comprès entre les seccions ST 412,41 i ST 495,19, la construcció del vial implica 

l’enderroc del mur del marge esquerre i l’atalussament i revegetació d’aquest marge, on es recolza el 
vial. 

 
En el tram comprès entre les seccions ST 513,47 i ST 529,03 cal la formació d’un peu 

d’escullera que permeti el recolzament en el seu trasdós del vial peatonal. Aquesta mesura és 
obligada per la manca d’espai per al pas del camí, derivat de l’aplicació del planejament vigent. 

 
 

RUGOSITAT 
 
Donat que es manté l’estat actual de la llera, limitant l’actuació a l’encaix del vial peatonal 

darrera de la mota del marge esquerre, o dins del talús del mateix marge, els coeficients de rugositat 
considerats en les seccions que els representen són els mateixos que en el cas corresponent a l’estat 
actual. 

 
 

CONDICIONS DE CONTORN 
 

Continua essent vàlid l’exposat en el cas corresponent a l’estat actual. Per tant, les condicions de 
contorn introduides han estat considerar calat uniforme a ambdós extrems del tram simulat. En 
qualsevol cas, s’ha realitzat un estudi de sensibilitat del model en front a la variació de les condicions 
de contorn introduides, per tal de comprovar la bondat de la solució obtinguda. Les condicions 
introduides consisteixen en considerar calat crític en ambdós extrems, la qual cosa suposa condicions 
límit del règim ràpid que presenta la canalització. 



5. CABALS 
 

A l’apendix número 1, s’estimen els cabals d’avinguda associats als períodes de retorn de 10, 100 
i 500 anys. Els resultats obtinguts són els següents: 

 
PERÍODE DE RETORN 

CONCA 10 anys 100 anys 500 anys 
Riera de Can Bruguera, fins Torrent Lluscà 6,92 m3/s 15,14 m3/s 22,32 m3/s 
Riera de Can Bruguera, fins Riera de Can Soler 14,79 m3/s 35,43 m3/s 54,45 m3/s 

 
La introducció d’aquests cabals en els diferents models és la següent: 
 

TRAM  CABALS  
Secció A. 

Amunt 
Secció A. Avall T= 10 anys T= 100 anys T= 500 anys 

847,30 258,72 6,92 15,14 22,32 
238,73 64,42 14,79 35,43 54,45 

 
 
 

6. RESULTATS 
 

Els resultats obtinguts en les diferents modelitzacions són els següents: 
 
 
1. ESTAT ACTUAL 
 
Els resultats obtinguts mostren que les franges d’inundabilitat es circunscriuen al llit de la riera, a 

excepció de les seccions ST 513,43 i ST 432,51 on es detecten desbordaments per sobre del mur del 
marge esquerre. Els calats i velocitats assolides presenten els següents límits, en funció del període 
de retorn considerat: 

 
Període de retorn Calat màxim Calat mínim Velocitat màxima Velocitat mínima Velocitat promig 

 (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) 
10 0,56 0,18 6,81 3,01 5,24 
100 0,94 0,28 8,67 4,86 7,11 
500 1,24 0,35 9,96 6,10 8,24 

 
La presència de velocitats superiors a 1 m/s en la riera, que presenta també la funció de vial, 

indica que es produeixen unes condicions d’inundació greu segons els criteris establerts per l’Agència 
Catalana de l’Aigua a les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”.  

 
 
 
 
2. ESTAT PROJECTAT 
 
Els resultats obtinguts en l’estat projectat són molt similars, doncs l’actuació suposa una mínima 

modificació sobre la llera. No obstant, els desbordaments que es detectaven a les seccions ST 513,43 
i ST 432,51 no es produeixen. Els calats i velocitats assolides presenten els següents límits, en funció 
del període de retorn considerat: 

 
Període de retorn Calat màxim Calat mínim Velocitat màxima Velocitat mínima Velocitat promig 

 (m) (m) (m/s) (m/s) (m/s) 
10 0,56 0,18 6,37 2,90 5,10 
100 0,94 0,29 8,52 4,76 6,92 
500 1,24 0,35 9,96 5,94 8,01 



 
 
 
A continuació es mostren els resultats de l’estudi realitzat. La sortida de resultats contempla la 

representació gràfica dels calats de pas de les avingudes associades als períodes de 10, 100 i 500 
anys sobre els perfils longitudinals i les seccions transversals dels casos estudiats, així com la taula 
de dades on el significat de les diferents variables és el següent: 

 
 River Sta. Secció transversal d’estudi 
 Q Total  Cabal de pas per la secció (m3/s) 
 Min Ch El Cota de la solera de la canalització (m) 
 WS Elev  Cota de la làmina d’aigua (m) 
 Crit WS  Cota corresponent al calat crític a la secció d’estudi (m) 
 E.G. Elev Cota corresponent a la línia d’energia a la secció d’estudi (m) 
 E.G. Slope Pendent motriu del fluxe d’aigua (m/m) 
 Vel Chnl  Velocitat de l’aigua al seu pas per la secció d’estudi (m/s) 
 Flow Area Area mullada de fluxe (m2) 
 Top Width Amplada de la làmina d’aigua en superficie (m) 
 Froude#Chl Número de Froude corresponent al fluxe que passa a través de 

 
 
També es recullen els següents aspectes: 
 

 Anàlisi de sensibilitat de la solució envers la variació de les condicions de contorn, per al 
cas corresponents a l’estat projectat. 

 Estudi comparatiu entre els resultats obtinguts per a l’estat actual envers l’estat derivat de 
la implantació del vial peatonal. 

 
Els diferents models elaborats són els següents: 
 
Estat actual 
 

EA07-3QccUU Topografia amb l’estat actual. Condicions de contorn en règim uniforme a 
ambdós extrem del tram de simulació 
 

 
 

Estat projectat 
 

EP07-3QccUU Topografia amb estat projectat. Condicions de contorn en règim uniforme 
a ambdós extrem del tram de simulació 
 

EP07-3QccCC Topografia amb estat projectat. Condicions de contorn en condicions 
crítiques a ambdós extrem del tram de simulació 
 

 
Els resultats obtinguts en l’anàlisi de sensibilitat pel que respecta a la variació de les condicions de 

contorn, indica que la influència d’aquesta no afecta al tram d’estudi on es circumscriu la canalització, 
per tant es poden considerar adequats aquests resultants.  

 
La comparativa de resultats entre els estats actual i projectat indica que la màxima variació en el 

calat es registra sobre la secció ST 766,53, corresponent a la simulació de l’avinguda amb període de 
retorn de 500 anys i el valor d’aquesta diferència és d’11 cm. D’altra banda, en termes de velocitat, la 
variació produida és sempre inferior a 1 m/s. La conclusió és que la construcció del vial peatonal 
sobre el marge esquerre de la riera no presenta cap incidència sobre el règim hidràulic de la Riera de 
Can Bruguera, observant-se únicament que petits desbordament detectats en l’estat actual queden 
corretgis amb l’actuació prevista. 

 
 



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Projectat T=500

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

529,03 22,32 155,20 155,71 156,36 158,44 0,053070 7,35 3,14 6,42 3,29
513,47 22,32 155,20 155,82 156,35 157,57 0,026978 5,94 4,08 8,08 2,42
495,19 22,32 153,12 153,60 154,10 156,70 0,066847 7,89 2,99 6,73 3,65
474,07 22,32 151,57 152,03 152,52 155,23 0,071677 8,03 2,97 7,00 3,76
453,25 22,32 150,25 150,70 150,87 153,70 0,070258 7,77 3,07 7,45 3,70
432,51 22,32 149,09 149,55 149,69 152,24 0,061394 7,42 3,31 8,11 3,48
412,41 22,32 147,69 148,14 148,31 150,95 0,066706 7,59 3,26 8,28 3,61
393,03 22,32 146,49 147,00 147,13 149,78 0,054113 7,43 3,12 6,43 3,32
373,66 22,32 145,26 145,75 145,86 148,66 0,059435 7,63 3,07 6,62 3,46
354,30 22,32 144,24 144,75 144,84 147,52 0,054913 7,44 3,15 6,65 3,34
334,94 22,32 142,73 143,20 143,51 146,31 0,067655 7,88 2,97 6,69 3,66
315,84 22,32 141,87 142,38 142,47 145,03 0,052866 7,30 3,23 6,86 3,28
298,72 22,32 140,93 141,46 141,56 144,14 0,052071 7,29 3,19 6,63 3,26
278,72 22,32 139,44 139,93 140,41 142,96 0,062827 7,74 2,95 6,26 3,55
258,72 22,32 138,35 138,84 139,47 141,69 0,058490 7,54 3,10 6,67 3,43
238,73 54,45 137,31 138,17 138,75 140,81 0,035639 8,53 9,84 13,93 2,94
218,28 54,45 135,78 137,02 137,89 140,18 0,022876 8,00 7,38 7,44 2,43
201,00 54,45 134,76 135,76 136,68 139,61 0,039068 8,85 6,71 8,77 3,05
183,67 54,45 133,56 134,53 135,50 138,83 0,045018 9,30 6,22 8,14 3,26
165,52 54,45 132,45 133,40 134,40 137,96 0,049198 9,56 6,03 8,04 3,40
145,51 54,45 131,35 132,29 133,31 136,95 0,050117 9,63 5,91 7,79 3,43
125,50 54,45 130,22 131,15 132,18 135,92 0,052204 9,75 5,86 7,84 3,49
105,49 54,45 129,14 130,07 131,08 134,86 0,053390 9,80 5,88 8,04 3,52

85,43 54,45 127,87 128,75 129,87 133,74 0,055291 9,96 5,67 7,58 3,59
64,42 54,45 127,02 127,93 128,99 132,54 0,048631 9,58 5,91 7,65 3,39



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Projectat T=100

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

529,03 15,14 155,20 155,60 156,07 157,63 0,053827 6,33 2,46 6,31 3,18
513,47 15,14 155,20 155,72 156,09 156,86 0,021420 4,76 3,32 6,68 2,10
495,19 15,14 153,12 153,48 153,96 156,04 0,080040 7,15 2,21 6,50 3,81
474,07 15,14 151,57 151,93 152,36 154,37 0,074895 6,99 2,29 6,74 3,69
453,25 15,14 150,25 150,61 150,85 152,80 0,068833 6,63 2,41 7,20 3,53
432,51 15,14 149,09 149,46 149,69 151,41 0,058725 6,29 2,61 7,74 3,28
412,41 15,14 147,69 148,05 148,29 150,14 0,066689 6,53 2,53 7,86 3,48
393,03 15,14 146,49 146,89 147,13 148,96 0,055144 6,41 2,44 6,30 3,22
373,66 15,14 145,26 145,65 145,86 147,83 0,060801 6,58 2,39 6,44 3,36
354,30 15,14 144,24 144,64 144,84 146,67 0,054273 6,36 2,48 6,48 3,20
334,94 15,14 142,73 143,10 143,35 145,45 0,070502 6,84 2,30 6,52 3,59
315,84 15,14 141,87 142,28 142,47 144,19 0,050419 6,17 2,56 6,67 3,09
298,72 15,14 140,93 141,36 141,53 143,31 0,051279 6,23 2,51 6,47 3,11
278,72 15,14 139,44 139,82 140,21 142,12 0,066173 6,74 2,29 6,18 3,49
258,72 15,14 138,35 138,74 139,21 140,82 0,057401 6,43 2,44 6,52 3,27
238,73 35,43 137,31 138,00 138,51 139,99 0,035371 7,30 7,41 13,71 2,82
218,28 35,43 135,78 136,72 137,42 139,29 0,027956 7,18 5,24 7,05 2,56
201,00 35,43 134,76 135,53 136,25 138,62 0,046725 7,89 4,79 8,27 3,17
183,67 35,43 133,56 134,31 135,06 137,73 0,053301 8,26 4,49 7,81 3,37
165,52 35,43 132,45 133,19 133,95 136,72 0,056112 8,39 4,40 7,75 3,45
145,51 35,43 131,35 132,10 132,87 135,61 0,054830 8,35 4,39 7,57 3,42
125,50 35,43 130,22 130,96 131,73 134,50 0,055663 8,38 4,38 7,61 3,44
105,49 35,43 129,14 129,88 130,65 133,38 0,055151 8,35 4,43 7,77 3,43

85,43 35,43 127,87 128,56 129,57 132,23 0,058019 8,52 4,28 7,42 3,52
64,42 35,43 127,02 127,75 128,71 131,00 0,047716 8,03 4,55 7,48 3,22



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Projectat T=10

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

529,03 6,92 155,20 155,45 155,72 156,57 0,056211 4,70 1,50 6,14 3,00
513,47 6,92 155,20 155,60 155,71 156,02 0,011614 2,90 2,46 6,50 1,47
495,19 6,92 153,12 153,31 153,64 155,34 0,150932 6,34 1,12 6,16 4,69
474,07 6,92 151,57 151,81 152,09 153,05 0,067769 4,97 1,44 6,41 3,27
453,25 6,92 150,25 150,48 150,74 151,63 0,065600 4,80 1,49 6,84 3,20
432,51 6,92 149,09 149,33 149,58 150,35 0,054860 4,53 1,61 7,19 2,95
412,41 6,92 147,69 147,91 148,18 149,10 0,070106 4,87 1,50 7,23 3,29
393,03 6,92 146,49 146,74 147,01 147,87 0,056123 4,72 1,50 6,11 3,00
373,66 6,92 145,26 145,50 145,78 146,71 0,063234 4,88 1,45 6,20 3,17
354,30 6,92 144,24 144,50 144,76 145,56 0,051749 4,60 1,55 6,23 2,89
334,94 6,92 142,73 142,95 143,24 144,31 0,078953 5,18 1,36 6,28 3,50
315,84 6,92 141,87 142,14 142,38 143,09 0,044041 4,35 1,64 6,41 2,69
298,72 6,92 140,93 141,21 141,47 142,26 0,051450 4,57 1,54 6,23 2,88
278,72 6,92 139,44 139,67 139,96 141,00 0,075373 5,13 1,37 6,07 3,43
258,72 6,92 138,35 138,60 138,86 139,67 0,052852 4,60 1,54 6,30 2,92
238,73 14,79 137,31 137,75 138,05 138,88 0,034695 5,31 4,01 12,02 2,58
218,28 14,79 135,78 136,34 136,76 138,03 0,043343 5,80 2,63 6,54 2,86
201,00 14,79 134,76 135,24 135,66 137,12 0,062710 6,11 2,51 7,64 3,32
183,67 14,79 133,56 134,04 134,47 136,00 0,065967 6,23 2,43 7,40 3,41
165,52 14,79 132,45 132,94 133,36 134,82 0,061664 6,10 2,48 7,38 3,30
145,51 14,79 131,35 131,85 132,26 133,62 0,055262 5,91 2,55 7,29 3,15
125,50 14,79 130,22 130,72 131,13 132,50 0,056213 5,94 2,54 7,32 3,17
105,49 14,79 129,14 129,64 130,05 131,38 0,054298 5,87 2,58 7,41 3,12

85,43 14,79 127,87 128,31 128,73 130,21 0,061414 6,12 2,46 7,20 3,31
64,42 14,79 127,02 127,50 127,88 129,03 0,042999 5,50 2,74 7,25 2,82



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Actual T=500

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

529,03 22,32 155,20 155,79 156,48 158,53 0,050459 7,34 3,04 5,17 3,05
513,47 22,32 155,20 155,90 156,34 157,73 0,024134 6,10 4,57 19,09 2,33
495,19 22,32 153,12 153,60 154,12 156,89 0,069090 8,04 2,78 5,80 3,71
474,07 22,32 151,57 152,04 152,19 155,40 0,071372 8,12 2,75 5,80 3,76
453,25 22,32 150,25 150,71 150,85 153,87 0,070465 7,88 2,83 6,20 3,72
432,51 22,32 149,09 149,57 149,69 152,43 0,060402 7,51 3,21 20,53 3,47
412,41 22,32 147,69 148,16 148,31 151,16 0,064592 7,67 2,91 6,20 3,58
393,03 22,32 146,49 146,98 147,13 149,94 0,060036 7,67 3,02 6,41 3,48
373,66 22,32 145,26 145,75 145,86 148,75 0,062564 7,74 3,02 6,60 3,54
354,30 22,32 144,24 144,74 144,84 147,55 0,055928 7,49 3,13 6,64 3,37
334,94 22,32 142,73 143,20 143,51 146,32 0,068202 7,90 2,96 6,69 3,68
315,84 22,32 141,87 142,38 142,47 145,04 0,053027 7,31 3,23 6,86 3,28
298,72 22,32 140,93 141,46 141,56 144,14 0,052148 7,30 3,18 6,63 3,26
278,72 22,32 139,44 139,93 140,41 142,96 0,062867 7,74 2,95 6,26 3,55
258,72 22,32 138,35 138,84 139,47 141,69 0,058509 7,54 3,10 6,67 3,43
238,73 54,45 137,31 138,17 138,75 140,81 0,035661 8,53 9,84 13,93 2,94
218,28 54,45 135,78 137,02 137,89 140,19 0,022939 8,00 7,37 7,44 2,44
201,00 54,45 134,76 135,76 136,68 139,61 0,039136 8,85 6,71 8,77 3,05
183,67 54,45 133,56 134,53 135,50 138,84 0,045069 9,30 6,22 8,14 3,26
165,52 54,45 132,45 133,40 134,40 137,96 0,049236 9,56 6,03 8,04 3,40
145,51 54,45 131,35 132,29 133,31 136,95 0,050150 9,64 5,91 7,79 3,43
125,50 54,45 130,22 131,15 132,18 135,92 0,052231 9,75 5,86 7,84 3,49
105,49 54,45 129,14 130,07 131,08 134,86 0,053413 9,80 5,88 8,04 3,52

85,43 54,45 127,87 128,75 129,86 133,75 0,055310 9,96 5,67 7,58 3,59
64,42 54,45 127,02 127,93 128,99 132,54 0,048638 9,58 5,91 7,65 3,39



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Actual T=100

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

529,03 15,14 155,20 155,66 156,27 157,70 0,050134 6,33 2,39 5,17 2,97
513,47 15,14 155,20 155,81 156,16 157,01 0,018452 4,86 3,24 6,36 1,99
495,19 15,14 153,12 153,48 153,97 156,22 0,085505 7,34 2,06 5,80 3,93
474,07 15,14 151,57 151,94 152,19 154,47 0,074622 7,05 2,15 5,80 3,69
453,25 15,14 150,25 150,61 150,85 152,90 0,069070 6,70 2,26 6,20 3,54
432,51 15,14 149,09 149,47 149,69 151,53 0,057586 6,35 2,39 6,20 3,27
412,41 15,14 147,69 148,06 148,29 150,28 0,065459 6,60 2,30 6,20 3,46
393,03 15,14 146,49 146,88 147,13 149,05 0,059693 6,56 2,38 6,29 3,34
373,66 15,14 145,26 145,65 145,86 147,86 0,062640 6,64 2,37 6,44 3,41
354,30 15,14 144,24 144,64 144,84 146,68 0,054531 6,37 2,47 6,47 3,20
334,94 15,14 142,73 143,10 143,35 145,45 0,070598 6,84 2,29 6,52 3,59
315,84 15,14 141,87 142,28 142,47 144,19 0,050469 6,18 2,56 6,67 3,09
298,72 15,14 140,93 141,36 141,53 143,31 0,051247 6,22 2,51 6,47 3,11
278,72 15,14 139,44 139,82 140,21 142,12 0,066162 6,74 2,29 6,18 3,49
258,72 15,14 138,35 138,74 139,21 140,82 0,057401 6,43 2,44 6,52 3,27
238,73 35,43 137,31 138,00 138,51 139,99 0,035362 7,30 7,41 13,71 2,82
218,28 35,43 135,78 136,72 137,42 139,29 0,027946 7,18 5,24 7,05 2,55
201,00 35,43 134,76 135,53 136,25 138,62 0,046714 7,89 4,79 8,27 3,17
183,67 35,43 133,56 134,31 135,06 137,73 0,053296 8,26 4,49 7,81 3,37
165,52 35,43 132,45 133,19 133,95 136,72 0,056109 8,39 4,40 7,75 3,45
145,51 35,43 131,35 132,10 132,87 135,61 0,054881 8,35 4,39 7,57 3,42
125,50 35,43 130,22 130,96 131,73 134,50 0,055692 8,38 4,38 7,61 3,44
105,49 35,43 129,14 129,88 130,65 133,38 0,055165 8,35 4,43 7,77 3,43

85,43 35,43 127,87 128,56 129,56 132,23 0,058028 8,52 4,28 7,42 3,52
64,42 35,43 127,02 127,75 128,70 131,00 0,047719 8,03 4,55 7,48 3,22



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Actual T=10

River Sta Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

529,03 6,92 155,20 155,48 155,77 156,63 0,052192 4,74 1,46 5,17 2,85
513,47 6,92 155,20 155,65 155,77 156,11 0,010510 3,01 2,30 5,11 1,43
495,19 6,92 153,12 153,30 153,65 155,45 0,161522 6,49 1,07 5,80 4,84
474,07 6,92 151,57 151,81 152,09 153,08 0,067672 5,00 1,38 5,80 3,27
453,25 6,92 150,25 150,48 150,75 151,67 0,065727 4,83 1,43 6,20 3,21
432,51 6,92 149,09 149,33 149,65 150,39 0,054290 4,56 1,52 6,20 2,94
412,41 6,92 147,69 147,92 148,19 149,15 0,069589 4,91 1,41 6,20 3,29
393,03 6,92 146,49 146,74 147,01 147,89 0,058371 4,77 1,48 6,11 3,06
373,66 6,92 145,26 145,50 145,78 146,71 0,063389 4,89 1,45 6,20 3,17
354,30 6,92 144,24 144,50 144,76 145,56 0,051573 4,59 1,55 6,23 2,89
334,94 6,92 142,73 142,95 143,24 144,31 0,078799 5,18 1,37 6,28 3,49
315,84 6,92 141,87 142,14 142,38 143,09 0,044035 4,35 1,64 6,41 2,69
298,72 6,92 140,93 141,21 141,47 142,26 0,051532 4,57 1,54 6,23 2,89
278,72 6,92 139,44 139,67 139,96 141,00 0,075373 5,13 1,37 6,07 3,43
258,72 6,92 138,35 138,60 138,86 139,67 0,052852 4,60 1,54 6,30 2,92
238,73 14,79 137,31 137,75 138,05 138,88 0,034655 5,31 4,01 12,02 2,58
218,28 14,79 135,78 136,34 136,76 138,03 0,043333 5,80 2,63 6,54 2,86
201,00 14,79 134,76 135,24 135,66 137,12 0,062710 6,11 2,51 7,64 3,32
183,67 14,79 133,56 134,04 134,47 136,00 0,065967 6,23 2,43 7,40 3,41
165,52 14,79 132,45 132,94 133,36 134,82 0,061664 6,10 2,48 7,38 3,30
145,51 14,79 131,35 131,85 132,26 133,62 0,055262 5,91 2,55 7,29 3,15
125,50 14,79 130,22 130,72 131,13 132,50 0,056213 5,94 2,54 7,32 3,17
105,49 14,79 129,14 129,64 130,05 131,38 0,054298 5,87 2,58 7,41 3,12

85,43 14,79 127,87 128,31 128,73 130,21 0,061414 6,12 2,46 7,20 3,31
64,42 14,79 127,02 127,50 127,88 129,03 0,042999 5,50 2,74 7,25 2,82



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Projectat T=500 Estat Actual T=500 Estudi de variacions

River Sta Min Ch El W.S. Elev Calat Vel Chnl River Sta Min Ch El W.S. Elev Calat Vel Chnl Calats Velocitats
(m) (m) (m) (m/s) (m) (m) (m) (m/s) (m) (m/s)

529,03 155,20 155,71 0,51 7,35 529,03 155,20 155,79 0,59 7,34 -0,08 0,01
513,47 155,20 155,82 0,62 5,94 513,47 155,20 155,90 0,70 6,10 -0,08 -0,16
495,19 153,12 153,60 0,48 7,89 495,19 153,12 153,60 0,48 8,04 0,00 -0,15
474,07 151,57 152,03 0,46 8,03 474,07 151,57 152,04 0,47 8,12 -0,01 -0,09
453,25 150,25 150,70 0,45 7,77 453,25 150,25 150,71 0,46 7,88 -0,01 -0,11
432,51 149,09 149,55 0,46 7,42 432,51 149,09 149,57 0,48 7,51 -0,02 -0,09
412,41 147,69 148,14 0,45 7,59 412,41 147,69 148,16 0,47 7,67 -0,02 -0,08
393,03 146,49 147,00 0,51 7,43 393,03 146,49 146,98 0,49 7,67 0,02 -0,24
373,66 145,26 145,75 0,49 7,63 373,66 145,26 145,75 0,49 7,74 0,00 -0,11
354,30 144,24 144,75 0,51 7,44 354,30 144,24 144,74 0,50 7,49 0,01 -0,05
334,94 142,73 143,20 0,47 7,88 334,94 142,73 143,20 0,47 7,90 0,00 -0,02
315,84 141,87 142,38 0,51 7,30 315,84 141,87 142,38 0,51 7,31 0,00 -0,01
298,72 140,93 141,46 0,53 7,29 298,72 140,93 141,46 0,53 7,30 0,00 -0,01
278,72 139,44 139,93 0,49 7,74 278,72 139,44 139,93 0,49 7,74 0,00 0,00
258,72 138,35 138,84 0,49 7,54 258,72 138,35 138,84 0,49 7,54 0,00 0,00
238,73 137,31 138,17 0,86 8,53 238,73 137,31 138,17 0,86 8,53 0,00 0,00
218,28 135,78 137,02 1,24 8,00 218,28 135,78 137,02 1,24 8,00 0,00 0,00
201,00 134,76 135,76 1,00 8,85 201,00 134,76 135,76 1,00 8,85 0,00 0,00
183,67 133,56 134,53 0,97 9,30 183,67 133,56 134,53 0,97 9,30 0,00 0,00
165,52 132,45 133,40 0,95 9,56 165,52 132,45 133,40 0,95 9,56 0,00 0,00
145,51 131,35 132,29 0,94 9,63 145,51 131,35 132,29 0,94 9,64 0,00 -0,01
125,50 130,22 131,15 0,93 9,75 125,50 130,22 131,15 0,93 9,75 0,00 0,00
105,49 129,14 130,07 0,93 9,80 105,49 129,14 130,07 0,93 9,80 0,00 0,00

85,43 127,87 128,75 0,88 9,96 85,43 127,87 128,75 0,88 9,96 0,00 0,00
64,42 127,02 127,93 0,91 9,58 64,42 127,02 127,93 0,91 9,58 0,00 0,00

1,24 9,96 1,24 9,96
0,45 5,94 0,46 6,10

8,21 8,25



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Projectat T=100 Estat Actual T=100 Estudi de variacions

River Sta Min Ch El W.S. Elev Calat Vel Chnl River Sta Min Ch El W.S. Elev Calat Vel Chnl Calats Velocitats
(m) (m) (m) (m/s) (m) (m) (m) (m/s) (m) (m/s)

529,03 155,20 155,60 0,40 6,33 529,03 155,20 155,66 0,46 6,33 -0,06 0,00
513,47 155,20 155,72 0,52 4,76 513,47 155,20 155,81 0,61 4,86 -0,09 -0,10
495,19 153,12 153,48 0,36 7,15 495,19 153,12 153,48 0,36 7,34 0,00 -0,19
474,07 151,57 151,93 0,36 6,99 474,07 151,57 151,94 0,37 7,05 -0,01 -0,06
453,25 150,25 150,61 0,36 6,63 453,25 150,25 150,61 0,36 6,70 0,00 -0,07
432,51 149,09 149,46 0,37 6,29 432,51 149,09 149,47 0,38 6,35 -0,01 -0,06
412,41 147,69 148,05 0,36 6,53 412,41 147,69 148,06 0,37 6,60 -0,01 -0,07
393,03 146,49 146,89 0,40 6,41 393,03 146,49 146,88 0,39 6,56 0,01 -0,15
373,66 145,26 145,65 0,39 6,58 373,66 145,26 145,65 0,39 6,64 0,00 -0,06
354,30 144,24 144,64 0,40 6,36 354,30 144,24 144,64 0,40 6,37 0,00 -0,01
334,94 142,73 143,10 0,37 6,84 334,94 142,73 143,10 0,37 6,84 0,00 0,00
315,84 141,87 142,28 0,41 6,17 315,84 141,87 142,28 0,41 6,18 0,00 -0,01
298,72 140,93 141,36 0,43 6,23 298,72 140,93 141,36 0,43 6,22 0,00 0,01
278,72 139,44 139,82 0,38 6,74 278,72 139,44 139,82 0,38 6,74 0,00 0,00
258,72 138,35 138,74 0,39 6,43 258,72 138,35 138,74 0,39 6,43 0,00 0,00
238,73 137,31 138,00 0,69 7,30 238,73 137,31 138,00 0,69 7,30 0,00 0,00
218,28 135,78 136,72 0,94 7,18 218,28 135,78 136,72 0,94 7,18 0,00 0,00
201,00 134,76 135,53 0,77 7,89 201,00 134,76 135,53 0,77 7,89 0,00 0,00
183,67 133,56 134,31 0,75 8,26 183,67 133,56 134,31 0,75 8,26 0,00 0,00
165,52 132,45 133,19 0,74 8,39 165,52 132,45 133,19 0,74 8,39 0,00 0,00
145,51 131,35 132,10 0,75 8,35 145,51 131,35 132,10 0,75 8,35 0,00 0,00
125,50 130,22 130,96 0,74 8,38 125,50 130,22 130,96 0,74 8,38 0,00 0,00
105,49 129,14 129,88 0,74 8,35 105,49 129,14 129,88 0,74 8,35 0,00 0,00

85,43 127,87 128,56 0,69 8,52 85,43 127,87 128,56 0,69 8,52 0,00 0,00
64,42 127,02 127,75 0,73 8,03 64,42 127,02 127,75 0,73 8,03 0,00 0,00

0,94 8,52 0,94 8,52
0,36 4,76 0,36 4,86

7,08 7,11



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera

Estat Projectat T=10 Estat Actual T=10 Estudi de variacions

River Sta Min Ch El W.S. Elev Calat Vel Chnl River Sta Min Ch El W.S. Elev Calat Vel Chnl Calats Velocitats
(m) (m) (m) (m/s) (m) (m) (m) (m/s) (m) (m/s)

529,03 155,20 155,45 0,25 4,70 529,03 155,20 155,48 0,28 4,74 0,01 -0,15
513,47 155,20 155,60 0,40 2,90 513,47 155,20 155,65 0,45 3,01 0,00 -0,03
495,19 153,12 153,31 0,19 6,34 495,19 153,12 153,30 0,18 6,49 0,00 -0,03
474,07 151,57 151,81 0,24 4,97 474,07 151,57 151,81 0,24 5,00 0,00 -0,03
453,25 150,25 150,48 0,23 4,80 453,25 150,25 150,48 0,23 4,83 -0,01 -0,04
432,51 149,09 149,33 0,24 4,53 432,51 149,09 149,33 0,24 4,56 0,00 -0,05
412,41 147,69 147,91 0,22 4,87 412,41 147,69 147,92 0,23 4,91 0,00 -0,01
393,03 146,49 146,74 0,25 4,72 393,03 146,49 146,74 0,25 4,77 0,00 0,01
373,66 145,26 145,50 0,24 4,88 373,66 145,26 145,50 0,24 4,89 0,00 0,00
354,30 144,24 144,50 0,26 4,60 354,30 144,24 144,50 0,26 4,59 0,00 0,00
334,94 142,73 142,95 0,22 5,18 334,94 142,73 142,95 0,22 5,18 0,00 0,00
315,84 141,87 142,14 0,27 4,35 315,84 141,87 142,14 0,27 4,35 0,00 0,00
298,72 140,93 141,21 0,28 4,57 298,72 140,93 141,21 0,28 4,57 0,00 0,00
278,72 139,44 139,67 0,23 5,13 278,72 139,44 139,67 0,23 5,13 0,00 0,00
258,72 138,35 138,60 0,25 4,60 258,72 138,35 138,60 0,25 4,60 0,00 0,00
238,73 137,31 137,75 0,44 5,31 238,73 137,31 137,75 0,44 5,31 0,00 0,00
218,28 135,78 136,34 0,56 5,80 218,28 135,78 136,34 0,56 5,80 0,00 0,00
201,00 134,76 135,24 0,48 6,11 201,00 134,76 135,24 0,48 6,11 0,00 0,00
183,67 133,56 134,04 0,48 6,23 183,67 133,56 134,04 0,48 6,23 0,00 0,00
165,52 132,45 132,94 0,49 6,10 165,52 132,45 132,94 0,49 6,10 0,00 0,00
145,51 131,35 131,85 0,50 5,91 145,51 131,35 131,85 0,50 5,91 0,00 0,00
125,50 130,22 130,72 0,50 5,94 125,50 130,22 130,72 0,50 5,94 0,00 0,00
105,49 129,14 129,64 0,50 5,87 105,49 129,14 129,64 0,50 5,87 0,00 0,00

85,43 127,87 128,31 0,44 6,12 85,43 127,87 128,31 0,44 6,12 0,00 -0,15
64,42 127,02 127,50 0,48 5,50 64,42 127,02 127,50 0,48 5,50 0,01 -0,11



Projecte de Traçat Eix Valldeix
Riera de Can Bruguera
Anàlisi de sensibilitat envers la variació de les condicions de contorn

Estat Projectat
Període de retorn 500 anys Període de retorn 100 anys Període de retorn 10 anys

River Sta W.S. Elev W.S. Elev Diferència River Sta W.S. Elev W.S. Elev Diferència River Sta W.S. Elev W.S. Elev Diferència
Cond. UU Cond. CC Cond. UU Cond. CC Cond. UU Cond. CC

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
529,03 155,71 155,71 0,00 529,03 155,60 155,60 0,00 529,03 155,45 155,45 0,00
513,47 155,82 155,82 0,00 513,47 155,72 155,72 0,00 513,47 155,60 155,60 0,00
495,19 153,60 153,60 0,00 495,19 153,48 153,48 0,00 495,19 153,31 153,31 0,00
474,07 152,03 152,03 0,00 474,07 151,93 151,93 0,00 474,07 151,81 151,81 0,00
453,25 150,70 150,70 0,00 453,25 150,61 150,61 0,00 453,25 150,48 150,48 0,00
432,51 149,55 149,55 0,00 432,51 149,46 149,46 0,00 432,51 149,33 149,33 0,00
412,41 148,14 148,14 0,00 412,41 148,05 148,05 0,00 412,41 147,91 147,91 0,00
393,03 147,00 147,00 0,00 393,03 146,89 146,89 0,00 393,03 146,74 146,74 0,00
373,66 145,75 145,75 0,00 373,66 145,65 145,65 0,00 373,66 145,50 145,50 0,00
354,30 144,75 144,75 0,00 354,30 144,64 144,64 0,00 354,30 144,50 144,50 0,00
334,94 143,20 143,20 0,00 334,94 143,10 143,10 0,00 334,94 142,95 142,95 0,00
315,84 142,38 142,38 0,00 315,84 142,28 142,28 0,00 315,84 142,14 142,14 0,00
298,72 141,46 141,46 0,00 298,72 141,36 141,36 0,00 298,72 141,21 141,21 0,00
278,72 139,93 139,93 0,00 278,72 139,82 139,82 0,00 278,72 139,67 139,67 0,00
258,72 138,84 138,84 0,00 258,72 138,74 138,74 0,00 258,72 138,60 138,60 0,00
238,73 138,17 138,17 0,00 238,73 138,00 138,00 0,00 238,73 137,75 137,75 0,00
218,28 137,02 137,02 0,00 218,28 136,72 136,72 0,00 218,28 136,34 136,34 0,00
201,00 135,76 135,76 0,00 201,00 135,53 135,53 0,00 201,00 135,24 135,24 0,00
183,67 134,53 134,53 0,00 183,67 134,31 134,31 0,00 183,67 134,04 134,04 0,00
165,52 133,40 133,40 0,00 165,52 133,19 133,19 0,00 165,52 132,94 132,94 0,00
145,51 132,29 132,29 0,00 145,51 132,10 132,10 0,00 145,51 131,85 131,85 0,00
125,50 131,15 131,15 0,00 125,50 130,96 130,96 0,00 125,50 130,72 130,72 0,00
105,49 130,07 130,07 0,00 105,49 129,88 129,88 0,00 105,49 129,64 129,64 0,00

85,43 128,75 128,75 0,00 85,43 128,56 128,56 0,00 85,43 128,31 128,31 0,00
64,42 127,93 127,93 0,00 64,42 127,75 127,75 0,00 64,42 127,50 127,50 0,00





ANNEX 2.  
 
ESPLANACIÓ ,  PAVIMENTACIÓ I TRAÇAT 
 
 
1. Esplanació. 
 

En primer lloc es realitzarà l'esbrossada del terreny i l'extracció de la capa vegetal, demolicions i 
transport a l'abocador dels productes que resultin d'aquestes operacions. 
 

Tot seguit, es realitzaran els desmunts i els terraplenats, aprofitant per aquests – quan la qualitat 
de les terres ho permeti – el material que provingui dels desmunts, fins obtenir la rasant d’esplanació. 

 
Quan els terraplens tinguin un gruix igual o inferior a cinquanta centímetres, s'escarificarà i 

compactarà el terreny natural fins a una densitat del 95 % del próctor modificat. 
 

Els terrenys es compactaran al 90 % del próctor modificat en ciment i nucli, i al 95 % en els 
cinquanta centímetres superiors a ells. 
 

En les zones de desmunt s'escarificarà i compactarà també el terreny natural fins al 95 % del P.M 
abans de procedir al refí de la caixa per a seient del paviment. 

 
Un cop obtinguda la rasant es realitzaran assajos per obtenir la capacitat portant de l’esplanada en 

funció del resultat s’haurà d’estudiar el ferm del projecte. 
 
 

 
2. Alineacions i rasants. (veure plànol 6) 
 

Els càlculs d'acords de rasants han estat realitzats seguint la "Instrucción de Carreteras" del  
Ministeri de Foment , Norma 3.1- I.C del 27/12/1999 
 

Per al càlcul d'acords de rasants s'utilitzen les següents fórmules: 
 
                         x²                       Kv  σ                         Kv  σ² 

y = --------------- ;  T =----------------   ;   d = -------------------- 
                        2 Kv                       2                                 8   
 
on:         
 

Kv  = paràmetre de la paràbola en m. 
x, y  = coordenades de la paràbola en m. 
T     = longitud de la bisectriu en m. 
σ     = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per un. 

 
Aquests paràmetres queden definits en el full adjunt. 

 
 
3. Senyalització i marques dels vials. 
 
      Els senyals de tràfic compliran les Normes 8.1.I.C del 28/12/1999 del Ministeri de Foment.  
 
      Es seguiran la Normativa  sobre MARQUES VIALS establertes a la Norma 8.2.I.C (any 1985) del 
MOPU. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4. Ferms i paviments. 
 

4.1. Trànsit 
 
Es considera que l’eix Valldeix tindrà un trànsit T31, que correspon a un nombre de vehicles pesants al 
dia comprés entre 100 i 200. 
 
 
4.2. Seccions d’afermat. 
 
S’ha considerat que la capacitat portant de la rasant d’esplanació correspon a una esplanada E2, 
segons la classificació recollida a la Normativa de Secciones de Firme i Capas Estructurales de firme , 
Ordre Circular 10/2002. 
 
En l’execució de les obres, un cop obtinguda la rasant d’esplanació s’assajarà la capacitat portant del 
terreny i es recalcularà si s’escau el ferm. 
 
La secció adoptada és la 3124 (Trànsit T31 i esplanada E2) del catàleg de l’ordre circular 10/2002. 
S’ha afegit una sub-base de sauló de 25 cm per millorar la capacitat portant del terreny. 
 
El paquet de ferm escollit és: 
 
− 21 cm de formigó HP-40. 
− 25 cm de base de tot-ú artificial  
− 25 cm de subbase de sauló  

 
 
5. Traçat 
 
Alineacions i rasants 
 
Per al càlcul d’alineacions hem partit de les definides en el planejament aprovat, que regula l’actuació. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats tot i seguint la “Instrucción de Carreteras” del MOPU, Norma 
3.1.I.C. 
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, i que 
són les següents: 
 
 
            x2                 KvQ                KvQ2 

 y  =  -------  ;  T  =  --------  ;  d  =  -------- 
                  2 Kv                 2                      8 
 
a les que: 
 
Kv = paràmetres de la paràbola en m. 
x,y = coordenades de la paràbola en m. 
T = longitud de la tangent en m. 
d = longitud de la bisectriu en m. 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
 



 
Traçat 
S’inclouen llistes dels punts singulars (interaccions, tangències, etc.) de les alineacions en planta de 
tots els vials. 
 
 

 
 
ACORD VERTICAL CONVEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kv  =  paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
I – 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 

y

x

d

T

i - 1 i - 2

Q

y

x

d

T

i - 1 i - 2

Q



 
ACORD VERTICAL CONCAU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kv  =  paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
I – 1, i - 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 
  
 
 

y

d

T

i - 1 i - 2
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Q



Projecte de traçat del vial de vianants de l'Eix Valldeix
Tram Touring club - camí Sta Rita
TRAÇAT ANALÍTIC
Eix A-B

Alineació Tipus Paràmetres PK

1 Recta Punt inici: 453.903,1896        4.601.386,3772     0+000,00
Punt final: 453.880,4476        4.601.495,4823     0+111,45
Azimut: -13,0825 g
Longitud: 111,45 m

2 Corba Punt inici: 453.880,4476        4.601.495,4823     0+111,45
Punt final: 453.859,6670        4.601.542,3628     0+163,12
Centre: 453.761,0144        4.601.470,5875     
Radi: 122,00 m
Longitud: 51,66 m

3 Corba Punt inici: 453.859,6670        4.601.542,3628     0+163,12
Punt final: 453.842,8177        4.601.572,1609     0+197,42
Centre: 453.980,9610        4.601.630,6111     
Radi: 150,00 m
Longitud: 34,31 m

4 Recta Punt inici: 453.842,8177        4.601.572,1609     0+197,42
Punt final: 453.827,7069        4.601.607,8743     0+236,20
Azimut: -25,4821 g
Longitud: 38,78 m

5 Corba Punt inici: 453.827,7069        4.601.607,8743     0+236,20
Punt final: 453.803,6345        4.601.700,0772     0+331,83
Centre: 454.131,6222        4.601.736,4647     
Radi: 330,00 m
Longitud: 95,63 m

6 Recta Punt inici: 453.803,6345        4.601.700,0772     0+331,83
Punt final: 453.795,1697        4.601.776,3765     0+408,60
Azimut: -7,0340 g
Longitud: 76,77 m

7 Corba Punt inici: 453.795,1697        4.601.776,3765     0+408,60
Punt final: 453.784,8939        4.601.819,4975     0+453,04
Centre: 453.616,2673        4.601.756,5287     
Radi: 180,00 m
Longitud: 44,44 m



Alineació Tipus Paràmetres PK

8 Corba Punt inici: 453.784,8939        4.601.819,4975     0+453,04
Punt final: 453.778,5847        4.601.855,8488     0+490,14
Centre: 453.878,5754        4.601.854,4802     
Radi: 100,00 m
Longitud: 37,11 m
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ANNEX 3. CLAVEGUERAM 
 
 
1. ESTUDI HIDROLÒGIC 
 

A. BASES DE CÀLCUL 
 

L’estudi hidrològic té com a objectiu determinar els cabals de pas al llarg de la canalització. 
Amb aquesta finalitat es consideren les 12 subconques depenents dels diferents elements de 
captació. 
 
Com a hipòtesi de càlcul s’estableixen les següents: 
 
a) L’aigua de pluja drenada correspon a les conques grafiades al plànol adjunt. 

 
b) L’estimació de cabals es fa emprant el Mètode Racional de transformació de pluja a 

escorrentia. Les dades de precipitació considerades, procedeixen de la publicació 
“Máximas lluvias en la España Peninsular” editada pel Ministeri de Foment. Els valors de 
precipitació associats a un determinat període de retorn, s’obtenen de l’ajust de les dades 
de pluges disponibles en estacions meteorològiques amb series superiors a 30 anys a una 
distribució màximal SQR-ETmax. Per a l’avaluació concreta de les dades necessàries per 
al càlcul s’ha emprat l’aplicació MaxPluWin, desenvolupada pel CEDEX, on a partir de les 
coordenades geogràfiques d’un punt de la conca a analitzar i del període de retorn a 
considerar, s’obté el valor de precipitació associat. Les dades considerades han estat: 

 
Coordenadades: X:    454.120 
   Y: 4.601.630 
Període de retorn: 10 anys 
 
Els resultats obtinguts són: Pd = 70 mm 
    Cv = 0,468 
    P10 = 110 mm 
 

 
Els coeficients d’escolament considerats han estat els següent: 
 
Àrees impermeables (paviments i cobertes): 1,0 
Zones verdes (talussos ajardinats i plantacions): 0,35 
 
Finalment, l’estimació de la intensitat màxima de pluja es realitza emprant la fórmula de 
Témez. 

 
 
 

B. ESTIMACIÓ DE CABALS 
 

Període de retorn:  10 anys  
Pluja de disseny:  Pd = 110,0 mm. 
Temps de concentració:  10 min  
Intensitat de pluja:  136,32 mm/h = 378,68 l/s.ha 
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TAULA DE CABALS 
 
 
Zona Area Total Area 

impermeable 
Area verda Coeficient 

Escolament 
Intensitat 

màxima de 
precipitació 

Cabal 

  (m2) (m2) (m2)   (l/s.Ha) (l/s) 

1 1.491 1.098 393 0,83 378,68 46,8 
2 6.504 806 5.698 0,43 378,68 106,0 
3 2.279 304 1.975 0,44 378,68 37,7 
4 17.066 2.216 14.850 0,43 378,68 280,7 
5 2.349 694 1.655 0,54 378,68 48,2 
6 5.461 1.658 3.803 0,55 378,68 113,2 
7 2.004 102 1.902 0,38 378,68 29,1 
8 1.542 67 1.475 0,38 378,68 22,1 
9 16.323 2.089 14.234 0,43 378,68 267,8 

10 2.317 0 2.317 0,35 378,68 30,7 
11 2.490 0 2.490 0,35 378,68 33,0 
12 1.194 0 1.194 0,35 378,68 15,8 

 

      

       
 

 
2. CÀLCULS HIDRÀULICS 
 

L’estimació de la capacitat dels diferents elements de la xarxa es fa sota la hipòtesi de règim 
permanent uniforme, emprant la formulació de Manning. 
 
v = k x Rh2/3 x i½   
 
Q = v x A 
 
 
on:  

k = paràmetre de rugositat de Manning (K = 62,5 pel formigó; K = 100 pel PVC) 
Rh = Radi hidràulic de la secció (m) 
i = Pendent longitudinal de la conducció (m/m) 
v = velocitat de l’aigua a la conducció (m/s) 
A  = secció de la conducció (m²) 
Q = Cabal de pas (m³/s) 
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A. DIMENSIONAMENT DE LES CUNETES DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS 

 
 
 

Zona       CARACTERÍSTIQUES 
CUNETA 

      

  

Cabal 
tributari 

Pendent 
longitudinal 

Amplada Fondària Àrea Perímetre 
mullat 

Radi 
Hidràulic 

Capacitat 

  (l/s) (%) (m) (m) (m2) (m) (m) (l/s) 
1 46,8 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
2 106,0 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
3 37,7 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
4 280,7 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
5 48,2 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
6 113,2 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
7 29,1 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
8 22,1 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
9 267,8 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 

10 30,7 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
11 33,0 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 
12 15,8 7,50 1,0 0,33 0,17 1,20 0,138 753,13 

 
 
 

B. CÀLCUL DE LES CANONADES 
 

El cabal màxim que han de desguassar les canalitzacions de sortida de les arquetes de 
recollida de les cunetes és de 280,7 l/s. 
 
La canonada prevista és un tub de PEAD corrugat doble capa de 400 mm de diàmetre 
nominal i de 343 mm de diàmetre interior. Amb un pendent longitudinal d’un 2,50 %, aquest 
conducte presenta una capacitat de desguàs de 284 l/s, superior a la requerida. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 Foto 1 antiga     Foto 1 actual   

En la foto 1 veiem l’inici del vial ja construït, encreuament de la Cornisa. 
 

    
 Foto 2 antiga     Foto 2 actual 

En la foto 2 veiem com ha canviat la secció en el tram construït. 
 

  
 Foto 3 antiga    Foto vial peatonal actual 

En la foto 3 podem observar la secció antiga i la nova. 
                                                             

       



        Foto 4             Foto 5 
 
En la foto 4 veiem l’encreuament de la riera de Valldeix amb el camí se Sta. 
Rita. 
 
En la foto 5 (mirant amunt) veiem un accés a una vivenda que queda a l’altra 
banda del vial. La foto és antiga, on veiem el mur groc hi ha actualment el final 
del tram construït de vial peatonal.  
 
            

                         Foto 6  
     Foto 7 
 
 
En les fotos 6 i 7 veiem una secció concreta de riera, aigües amunt i aigües 
avall, respectivament. S’aprecia l’encreuament amb el carrer de Can Marquès.  
 
 
 
 
        
 
 
 
 



 
 
     Foto 8      Foto 9 
En la foto 8 s’observa la mota vegetal a mantenir que es troba al marge 
esquerra de la riera (mirant aigües avall). 
En la foto 9 podem veure l’encreuament amb el torrent de Can Gener.  

 
   Foto 10      Foto 11 
Les fotos 10 i 11 ens mostren el mateix tram vist des de dalt i des de baix. 
 

    
   Foto 12         Foto 13 
En les fotos 12 i 13 es mostra l’accés al Touring club (el final del vial).  
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ANNEX 6.  
 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
MOVIMENT DE TERRES 

 
TERRAPLENS   
 
Control de producció 
 

1     Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
1    Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1    Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1    Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1    Assaig de Proctor Normal 

  1    Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
10 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
 
ESPLANADA 
 
Control de producció 
 
 1 Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
 1 Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1 Determinació equivalent de sorra 

  1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
10 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
 
REBLERTS LOCALITZATS EN RASES  
 
Control de producció 
 
 1         Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 
 1 Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 
1 Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 
1 Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 
1 Assaig de Proctor Normal 

  1 Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 
 
Control d'execució 
 
10  Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
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FERMS I PAVIMENTS  

Control d'execució 
 
5 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 

humitat). ASTM D 2922 
 
1  Assaig de placa de càrrega (no inclòs element de reacció) Diàmetre 30 cm. NLT-357 
 
 
REG D’ADHERÈNCIA 

 
Control de producció 
 
1 Càrrega de les partícules en emulsió. NLT-194 
1 Contingut d’aigua  
1 Destil·lació. NLT-134 
1 Penetració sobre el residu de destil·lació NLT-124 
1 Viscositat. NLT-138 
 
 
FORMIGÓ HM-20/B/20/I EN BASE DE FORMIGÓ 
 
 
5 Presa de mostres de formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient del con  

d’Abrams, fabricació de tres probetes prismàtiques de 15x15x60 cm, curat, refrentat i assaig a  
flexo – tracció. UNE 83300/301/303/304/313 

 
 
VORADES DE FORMIGÓ 
 
1 Determinació de l’absorció. UNE 127025/99 
1 Resistència a compressió mitjançant extracció d’un testimoni (UNE 83302) 
1  Resistència a desgast per fregament. UNE 127025/99 
1 Assaig de resistència a flexió. UNE 127025/99 
1 Forma. mesura i designació. UNE 127025/99  
 
 
 
 
DRENATGE 
 
Control de producció 
 
2 Assaigs d’aixafament en tubs de PVC.  
2 Comprovacions geomètriques i toleràncies dimensionals en tubs de PVC. 
 
 
INSTAL·LACIONS     

 
TUBS DE PVC 
 
1 Determinació de les característiques geomètriques i toleràncies dimensionals en tubs de PVC 
1 Realització de proves d’aixafament, inclòs mecanitzat 
1 Determinació de la resistència a tracció en tubs de PVC rígid, inclòs mecanitzat (UNE 53.112) 
sèrie 
 de 3 provetes. 
1 Determinació de la resistència a flexió (UNE 53.360) Sèrie de 3 provetes. 
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TUBS DE POLIETILÈ 
 
1 Inspecció visual, acopi de tubs 
1 Característiques geomètriques, comprovant gruixos i diàmetres 
1 Determinació de la resistència a la tracció segons indica el Plec de Prescripcions del MOPT. 
 
 
 
OBRES DE FÀBRICA  
 
 
FORMIGÓ HM-20/P/20/IIa 
 
 2 Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostra del formigó, mesura de seient del con, 

fabricació de fins a quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament. 
 
 
 
ALTRES 

 
 Inspecció amb càmara de vídeo dels col·lectors de clavegueram. Informació proporcionar 

visualització i pendents de totes les canonades 

  
 Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ 

 
 Desplaçaments a planta de prefabricats per a la realització de visites i/o assaigs 

 
 Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc) 
 
 Determinació de la consistència amb con d'Abrams.  
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ANNEX 7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
 

MEMÒRIA 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI 
 
 L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució de les obres, les previsions quant a prevenció 
de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i 
manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut . 
 
 Servirà per a donar unes directrius a l’empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en 
el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial 
Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció  
 
 
 
2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
 

L’eix Valldeix està situat al nord-est del nucli urbà de Mataró, i constitueix l’accés a un conjunt 
d’urbanitzacions situades entorn a la Riera de Can Bruguera, la més important de les quals és la Cornisa. 

 
El tram objecte del projecte és el comprés entre el Camí de Santa Rita i el Touring club (creuament 

amb la riera de Can Soler) ; amb una longitud total de 585 metres lineals. Actualment, el vial i la Riera 
comparteixen traçat amb tots els inconvenients que això suposa. L’eix Valldeix té una amplada variable 
d’entre 4 i 6 m, i discorre confinat entre murs, tanques i motes de terres d’alçada variable segons els trams. 
Té un pendent longitudinal mig del 6,3%. El llit està pavimentat. 

 
La secció del vial, no permet segregar el trànsit rodat del peatonal, i per tant, en les condicions 

actuals, no és possible un vial peatonal separat i segur per potenciar els itineraris mar- muntanya. 
 
Per un altre costat, en les condicions actuals, tal i com es mostra a l’annex hidràulic, amb la màxima 

avinguda dels 500 anys, es produeix  un cabal amb una alçada de la làmina d’aigua d’1 metre en la major 
part de l’eix, amb els riscos que això suposa, considerant l’elevada velocitat de l’aigua per la forta pendent 
del vial. 

 
Per tot això, es proposa estudiar el traçat d’un vial peatonal separat de l’actual eix, que permeti 

establir una itinerari de lleure i oci des de la ciutat cap al sòl forestal tot segregant el trànsit rodat del 
peatonal i preservant als usuaris de les possibles avingudes. 

 
Aquesta 2ª Etapa preveu la formació dels moviments de terres, els murs, la xarxa de clavegueram, i 

l’acabat superficial del passatge amb sauló. 
 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Estructura general 
 

Es defineix un traçat del vial peatonal de l’Eix Valldeix, segregat de la Riera de Can Bruguera. El vial es 
disposa sempre al marge esquerra de l’eix – en el sentit de les aigües – a una alçada variable d’entre 1 i 
1,5 m respecte l’actual rasant de l’eix i amb un parterre de separació entre ells. Aquest parterre serà un 
talús ajardinat protegit per  una escullera de base. En els trams on el parterre té poca amplada, es 
construirà un mur per sostenir la plataforma del vial. 
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Amb l’actuació també es preveu ampliar la calçada actual de la riera per fer-la de 6 m d’amplada com a 
mínim en tot el tram. 
 
Aquesta 2ª ETAPA comprèn les obres de moviments de terres, murs, xarxa de clavegueram, i acabat 
superficial amb sauló. 
 
 
 
 
Procés constructiu 
 
Enderrocs i moviments de terres 

 
Es realitzarà la demolició de les edificacions i murs i el desplaçament dels serveis urbans afectats per 
l’actuació. 
 
Es realitzarà una neteja i esbrossada de tot l’àmbit afectat per les obres del nou vial per procedir a 
efectuar els moviments de terres i els treballs d’esplanació. 
 
S’efectuaran els moviments de terres per obtenir la rasant d’ampliació del vial peatonal, i l’ampliació de 
la calçada de l’eix actual. 
 

 
Talussos i murs d’escullera  

 
Simultàniament amb els moviments de terres, es col·locarà la protecció d’escullera en els talussos que 
estan en contacte amb l’actual calçada, per evitar la seva  erosió en episodis de pluges. 
 
Murs de formigó 
 
També es construiran murs de formigó en el parament situat pujant a la dreta per tal de reduir l’àmbit de 
les afectacions produïdes pels desmunts en les edificacions existents. 
 
Pavimentació 

 
− Calçada: L’ampliació de la calçada de l’actual eix tindrà el següent paquet de ferm:  

 
25 cm de subbase de sauló, 25 cm de base de tot-ú artificial i 21 cm de paviment de formigó HP-40. 
 

− Vorera: formada per 15 cm de base de grava i 15 cm de subbase de sauló. Es faran uns travessers 
amb llamborda de formigó tipus Betulo de 20x10x8 cm  per sostenir el sauló 

 
− Les vorades seran de formigó tipus IMPU-40 de la casa ICA o similar, col·locades sobre base de 

formigó. 
 

Clavegueram 
 

Es preveu la recollida d’aigües pluvials mitjançant cunetes que es van abocant en diferents punts a la 
Riera de Can Bruguera. Es formarà una cuneta de 30 cm d’amplada per la recollida de l’escorrentia del 
nou vial, i una altra de 1 m d’amplada que anirà segons trams pel peu o pel cap de talús dels nous 
paraments apareguts en la formació dels moviment de terres. 
 
A nivell del vial peatonal es col·loca una cuneta de formigó prefabricat tipus C-13 de la casa ICA o 
similar. 
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A diferent nivell del vial, es col·loca una cuneta amb plaques prefabricades de formigó de 60x40x7 cm , 
i de 1,00 m d’amplada 
 

 
Elements urbans 

 
Es vegetaran els talussos amb hidrosembra de gramínies i amb plantació arbustiva en àmbits 
localitzats. 

 
Es col·locaran baranes en els trams on sigui convenient (rampes d’accés). També es col·locaran 
papereres, bancs i cadires al llarg del vial. 

 
 

 
3.1. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA 
 

− Enderrocs i serveis afectats 
− Moviment de terres, escollera i murs. 
− Clavegueram. 
− Pavimentació. 
− Enllumenat públic. 
− Zones verdes, mobiliari urbà i acabats. 

 
 
 
3.2. VEHICLES, MAQUINES I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 
 
En excavacions, rases i canalitzacions 
 
 Vehicles i màquines 
 

− Retroexcavadora. 
− Pala carregadora. 
− Camió grua. 

 
 Mitjans auxiliars 
 

− Elements i sistemes d’estintolament i entibació de terrenys. 
− Sistema de subjecció de tubs i càrregues. 

 
En Instal·lacions i acabats generals 
 
 Vehicles i màquines. 
 

− Grup de soldadura. 
− Equip per a soldadura elèctrica. 
− Equip per a tall oxiacetilènic. 

 
  

Mitjans auxiliars 
 

− Bastides i plataformes de treball. 
− Escales manuals. 

 
 Per l’ús i utilització de tots els vehicles, màquines i mitjans auxiliars es seguiran les instruccions que es 
determinin. 
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4. PRESSUPOST. 
 
 El Pressupost d'Execució Material de l'Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat de VUIT MIL 
NOU-CENTS VUITANTA Euros amb CINQUANTA cèntims. 
 

(8.980,50 €) 
 
 El Pressupost de Contracte (amb IVA ) ascendeix a la quantitat de DOTZE-MIL SIS-CENTS DEU Euros 
amb QUARANTA-DOS cèntims. 
 

(12.610,42 €)  
 

 
 
5. TERMINI D'EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 
 
 Es preveu una durada d’execució dels treballs de 10 mesos 
 
 Es preveu una mitjana de 10 treballadors. 
 
 
 
 
6. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
 S’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
 S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pels treballs que es realitzin. 

 
Demolicions, aixecaments i moviments de terres 
 
Atropellaments 
Atrapaments 
Col·lisions i bolcades 
Esllavissades 
Interferències amb línies elèctriques 
Pols  
Soroll 
 
 
Pavimentacions 
 
Atropellaments per maquinària i vehicles 
Atrapaments per maquinària i vehicles 
Col·lisions i bolcades 
Interferències amb línies elèctriques 
Esquitxades 
Pols  
Sorolls 
 
 
Instal·lacions elèctriques i de gas 
 
Atropellaments 
Caigudes a diferents nivells 
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Caigudes de materials 
Talls, punxades i cops 
Electrocucions 
Incendis 
Projecció de partícules als ulls 
 
 
Altres 
 
Riscos produïts per agents atmosfèrics 
Riscos elèctrics 
Riscos d’incendi 
 
 
Riscos de danys a tercers 

 
Produïts per tractar-se d’una obra al costat d’edificacions i instal·lacions en servei, existeix el risc de 
deteriorament o ruptura d’aquestes. 

 
 
 
7. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ  
 
 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives front a les individuals. A més s’hauran de 
mantenir en bon estat de conservació, els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els 
medis de protecció hauran d’estar homologats segons normativa vigent. 
 
7.1. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

− Utilització de casc homologat (per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants). 
− Utilització de guants d’ús general. 
− Utilització de guants de goma. 
− Utilització de guants de soldador. 
− Utilització de guants dielèctrics. 
− Utilització de botes d’aigua. 
− Utilització de botes de seguretat de lona. 
− Utilització de botes de seguretat de cuir. 
− Utilització de botes dielèctrics. 
− Utilització de granotes: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons conveni 

col·lectiu principal. 
− Utilització de vestits d’aigua. 
− Utilització d’ulleres contra impactes i antipols. 
− Utilització d’ulleres per a oxitallada. 
− Utilització de pantalla de soldador. 
− Utilització de mascaretes antipols. 
− Utilització de protectors auditius. 
− Utilització de polaines de soldador. 
− Utilització de maneguins de soldador. 
− Utilització de davantals de soldador. 
− Utilització de cinturó de seguretat de subjecció. 
− Utilització de cinturó antivibratori. 
− Utilització d’armilles reflectants. 
− A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d’ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
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7.2. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES 
 

− Tanques de limitació i protecció. 
− Bastides de seguretat. 
− Senyals de trànsit. 
− Senyals de seguretat. 
− Cinta d’abalisament  
− Topalls de desplaçament de vehicles. 
− Banderoles de senyalització. 
− Xarxes horitzontals i verticals. 
− Suports i ancoratges de xarxes. 
− Baranes de protecció. 
− Ancoratges per a tub. 
− Abalisament lluminós. 
− Extintors. 
− Interruptors diferencials. 
− Preses de terra. 
− Vàlvules antiretrocés. 
− Senyals de stop en sortides de vehicles. 
− Senyals d’us de casc. 

 
 
7.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS. 
 
 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que persones alienes a 
l’obra puguin entrar. 
 
 Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i s’hi prohibirà el pas a tota persona que en sigui aliena. 
 
 
7.4. INFORMACIÓ 
 
 Tot el personal, a l'inici de l’obra o quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos 
i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 
 
 
7.5. FORMACIÓ 
 
 Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 
sen poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 
 
 Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut la formació en matèria de seguretat i 
salut. 
 
 
7.6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 
Farmacioles 
 
 Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a la Normativa vigent. 
 
Assistència a accidentats. 
 
 S’haurà d’informar a l’obra abans del seu inici de l’emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis 
propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s’han de traslladar els accidentats per al 
seu tractament ràpid i efectiu. 
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 Es preceptiu disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc..., per tal de garantir un transport ràpid dels possibles 
accidentats als Centres d’assistència. 
 
 
 
Reconeixement Mèdic 
 
 Tot el personal que comenci a treballar a l’obra  haurà de passar un reconeixement mèdic previ a la 
feina, i que es repetirà en el període d’un any. 
 
 S’analitzarà l’aigua destinada a consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la 
xarxa d’abastament de la població. 
 
 
 
8. PLA DE SEGURETAT 
 
 En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el contractista elaborarà un pla 
de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
 Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 
 
 
 
 
 
 

Mataró, Octubre de 2010 
    

 
 

       
 
 
 
 

     Jose Mª Carbó González 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
 Es obligatori el compliment de les disposicions contingues a: 
 

− Estatut dels Treballadors (Llei 8/80 de 10/03/80) (BOE de 14/03/80). 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (OM de 9/03/71) (BOE de 16/03/71). 
− Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el treball ( OM de 09/03/71) (BOE de 11/03/71). 
− Ordenança del treball de la indústria siderometal·lúrgica (OM de 29/07/70) (BOE de 25/08/70). 
− Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM de 17/05/74) (BOE de 29/05/74) 

(Successives normes MT 1 a 29). 
− Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61) (BOE de 07/12/61). 

Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE de 06/11/64). 
− Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM de 28/08/70) (BOE de 

25/08/70). Rectificació de l'Ordenança (BOE de 17/10/70). Modificació de l'Ordenança de 22/03/72 
(BOE de 31/03/72). 

− Prohibició de manipulació de sacs de més de 80 Kg (OM de 02/06/71 (BOE de 16/06/71). 
− Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries (Decret 2413/73 

de 20/09/73) (BOE de 09/10/73). 
− Reglament de línies aèries d’alta tensió (OM de 28/11/68). 
− Normes per a senyalització d’obres a les carreteres (OM de 14/03/60) (BOE de 23/03/60). 
− Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d’obres. Normes per a senyalització, abalisament, 

defensa, neteja i terminació d’obres (OM de 31/08/87). 
− Rètols a les obres (OM de 06/06/73) (BOE de 18/06/73). 
− Senyalització de seguretat als centres de treball (RD de 1403/86) ( BOE de 08/07/86). 
− Llei de prevenció de riscos laborals (Llei  31/95 de 08/11/95) (BOE de 10/11/95). 
− Reglament dels serveis de prevenció (RD 39/1997 de 17/01/97) (BOE de 31/01/97). 
− Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24/10/97) 

(BOE de 25/10/97). 
− Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 
 
 
2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
 Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident. 
 
 A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra 
on s’especificarà: 
 

− Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 
− Hora, dia i lloc de l’accident, descripció de l’accident, causes de tipus personal. 
− Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
− Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
 Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia 
següent al de l’accident, com a molt tard. 
 
 La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir l’adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà 
aconseguir prèviament l’aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
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 El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
 El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb 
les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra. L’accés estarà tancat, amb avisadors o 
timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
 El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del 
personal que intervé a l’obra. 
 
 En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 
respectives. 
 
 El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries, i reparacions) de la maquinària d’obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció 
facultativa etc..., usarà per circular per l’obra el casc de seguretat. 
 
 La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les 
adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 
 
 Tota la maquinària elèctrica que s’utilitzi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
 Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l’electricista 
de l’obra. 
 
 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
 
 
 
3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
 Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida 
útil. 
 
 Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
 Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 
 
 L’ús d’una peça o d’un equip mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI). 
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 Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d’aquest sector. 
 
 
CASC 
 
 El cas ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d’estar homologat d’acord amb 
la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 
 
 Les característiques principals són: 
 

− Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
− Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g 

 
 Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
 En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s'en canviïn les peces interiors 
en contacte amb el cap. 
 
 
CALÇAT DE SEGURETAT 
 
 Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi 
ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes) homologat 
d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 
12/02/80. 
 
 Les característiques principals són. 
 

− Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 
− Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 

 
 Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les bores 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE 
núm. 305 de 22/12/81 classe E. 
 
 
GUANTS 
 
 Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), 
cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

− Cotó o punt: feines lleugeres 
− Cuir: manipulació en general. 
− Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 
− lona: manipulació de fustes. 

 
 Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
 
 Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 
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CINTURONS DE SEGURETAT 
 
 Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de cinturons de 
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 
08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77. 
 
 
 Les característiques principals són:  
 

− Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan 
els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. 

 
 
PROTECTORS AUDITIUS 
 
 Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), 
és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 
 
 Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 
Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 
 
 
PROTECTORS DE LA VISTA 
 
 Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
 Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nom 196 de 17/08/78 i MT-17, Resolució 
de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 
 
 
ROBA DE TREBALL 
 
 Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, 
facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 
 
 La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires, etc) i fàcil de netejar. 
 
 En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls entregarà roba 
impermeable. 
 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
 Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
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 Tindran com a mínim 100 cm d’alçària i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser 
estable i no s’ha de poder moure ni tombar. 
 
 
BARANES 
 
 Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 m. Hauran de tenir la 
resistència suficient (150 Kg/m) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció 
de 90 cm, llistó intermedi entornpeu. 
 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES) 
 
 Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que pugin ser sotmesos d’acord amb la seva 
funció protectora. 
 
 
ESCALES DE MÀ. 
 
 Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. 
La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
 Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments. 
 
 Tant la pujada com la baixada per l'escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
 
 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
 
SERVEI MÈDIC 
 
 Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 
 
 Tot el personal de nou ingrés a la contracta encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja 
contractats. 
 
 
 
 
7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
 Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el 
conveni col·lectiu provincial del sector. 
 
 Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats 
de primers auxilis, amb el vist i plau del servei mèdic. Es interessant que participi en el Comitè de Seguretat i 
Salut.  
 
 El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s’hagi consumit. 
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8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
 Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques al 
que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de 
l'ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
 
 
 
9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin 
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat d’amidaments del projecte d’execució. 
 
 
 
 
10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
 El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que el RD 1627/1997 defineix. 
 
 
 
 
11. AVIS PREVI 
 
 El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de 
les obres. 
 
 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 
 
 
 
 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l'inici de l’obra, en 
que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus 
mitjans i mètodes d’execució. 
 
 Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 1627/97 
amb la finalitat que pugin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin 
procedir al compliment de l’acta d’aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
 
 Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de les obra o bé per variacions en el 
projecte d’execució que ha de servir de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut requerirà l’aprovació 
del tècnic autor de l’estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase 
d’execució de les obres. 
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13. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
 A l’obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d’estar en poder del 
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció 
facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 
considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció 
de treball corresponent, dins el termini de 24 hores. 
 
 
 
 
 

Mataró, octubre  de 2010 
 
 
 

   
 

Jose Mª Carbó González 
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PRESSUPOST  OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

2 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

3 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular
de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

4 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i
vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

5 H1443012

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en
ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

6 H144B104

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

7 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

8 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors9 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 34810 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340,
UNE EN 470-1 i UNE EN 348

11 H148C580

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge12 H148E800

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

13 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç14 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

15 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell

16 H1452210

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl.liques

17 H1461122

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

18 H1462242

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

19 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors20 H1482111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals21 H1483132

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant22 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Cinturó portaeines23 H15A2020

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
PROTECCIONS COL.LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs1 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs

2 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

3 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i desmuntatge4 H1530001

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

5 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

6 H152D801

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions7 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Senyaler8 H15Z2011

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  OBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació1 HBB10001

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació2 HBB10002

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB11121

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs4 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada5 HBA12C12

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

6 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària7 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs8 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1A081

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs10 HBC1GFJ1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs2 HQU2GF01

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

4 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions5 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

7 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
MEDICINA PREVENTIVACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

2 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Reconeixement mèdic3 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

h Formació en Seguretat i Salut4 H15Z1004

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

h Vigilant de seguretat5 H1530005

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones6 H16F1003

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 21/10/10

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,88uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€5,42uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€4,73uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169

P- 3

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€7,70uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN
12, homologada segons UNE EN 175

P- 4

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€17,62uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE
EN 352-1 i UNE EN 458

P- 5

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€11,89uH1443012 Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de
la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

P- 6

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€5,17uH144B104 Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

P- 7

(CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€1,11uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 8

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€1,33uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 9

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€33,10uH1456821 Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraçP- 10
(TRENTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

€5,72uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

P- 11

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

€10,36uH1461122 Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
amb plantilles i puntera metàl.liques

P- 12

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€16,15uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

P- 13

(SETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€53,59uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 14

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€114,14uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 15

(CENT CATORZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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€10,80uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 16
(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€10,50uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 17
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€7,12uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 18
(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

€12,71uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 19
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€14,30uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

P- 20

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€6,86uH148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

P- 21

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

€5,89uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 22
(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€11,75m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 23

(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€9,80mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€1,98uH1530001 Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i
desmuntatge

P- 25

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€15,54hH1530005 Vigilant de seguretatP- 26
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

€4,67m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€23,26uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€19,87uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 29
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€38,95hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 30
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€17,56hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€17,74hH15Z2011 SenyalerP- 32
(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€127,26uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 33
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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€2,83mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€1,11mHBA12C12 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

P- 35

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€12,69uHBB10001 Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locacióP- 36
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€8,68uHBB10002 Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locacióP- 37
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€56,26uHBB11121 Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€19,61uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

€9,49mHBBZ1111 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 40

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

€9,63uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 41
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

€1,40mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€6,13mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

€35,74uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€43,60uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 45

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€141,42mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 46

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€54,44uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 47

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€20,67uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 48

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€51,05uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

€1,78uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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€106,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 51

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€70,77uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 52

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€32,00uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 53
(TRENTA-DOS EUROS)

€17,74hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 54
(DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Mataró, Octubre de 2010

 Jose Mª Carbó González
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

6,88 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,88000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,42 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons BS_EN 175 i UNE EN 169

4,73 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,70 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

17,62 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 17,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

11,89 €

B1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts 11,89000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

5,17 €

B144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vap 5,17000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,11 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,33 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà pell flexible, di 1,33000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

33,10 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig a 33,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420

5,72 €
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B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, amb plantilles i puntera metàl.liques

10,36 €

B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló 10,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

16,15 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 16,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

53,59 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 53,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

114,14 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièst 114,14000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,80 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,50 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,12 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,71 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 12,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

14,30 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 14,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

6,86 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 6,86000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,89 €
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B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,89000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

11,75 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,38606 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,51200 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11178 €
Altres conceptes 9,74016 €

P-24 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,80 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,69300 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,21360 €
Altres conceptes 3,89340 €

P-25 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària, inclosos suports, col.locació i
desmuntatge

1,98 €

Sense descomposició 1,98000 €

P-26 H1530005 h Vigilant de seguretat 15,54 €
Sense descomposició 15,54000 €

P-27 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d'amplària, de planxa
acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

4,67 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 2,90000 €
Altres conceptes 1,77000 €

P-28 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,26 €

B44Z501A kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al talle 12,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,04000 €
Altres conceptes 5,84500 €

P-29 H15A2020 u Cinturó portaeines 19,87 €

B15A0020 u Cinturó portaeines 19,87000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,95 €
Altres conceptes 38,95000 €

P-31 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 17,56 €
Altres conceptes 17,56000 €

P-32 H15Z2011 h Senyaler 17,74 €
Altres conceptes 17,74000 €

P-33 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 127,26 €
Altres conceptes 127,26000 €

P-34 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,83 €
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B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,12000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,93000 €
Altres conceptes 1,78000 €

P-35 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada

1,11 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,74697 €
Altres conceptes 0,36303 €

P-36 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa la col.locació 12,69 €
Sense descomposició 12,69000 €

P-37 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació 8,68 €
Sense descomposició 8,68000 €

P-38 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

56,26 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 38,70000 €
Altres conceptes 17,56000 €

P-39 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

19,61 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,12000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x 16,83000 €
Altres conceptes 2,66000 €

P-40 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclòs

9,49 €

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 4,74000 €
Altres conceptes 4,75000 €

P-41 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,63 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,28000 €
Altres conceptes 0,35000 €

P-42 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,40 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €
Altres conceptes 1,25000 €

P-43 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,13 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 4,88000 €
Altres conceptes 1,25000 €

P-44 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

35,74 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 33,08000 €
Altres conceptes 2,66000 €

P-45 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

43,60 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,26000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,15000 €
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Altres conceptes 8,19000 €

P-46 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,42 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 141,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-47 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,44 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 49,94000 €
Altres conceptes 4,50000 €

P-48 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

20,67 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,96750 €
Altres conceptes 2,70250 €

P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,05 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 49,25000 €
Altres conceptes 1,80000 €

P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,78 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,88000 €
Altres conceptes 0,90000 €

P-51 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

106,80 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 106,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-52 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

70,77 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 70,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-53 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,74 €
Altres conceptes 17,74000 €
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Mataró, Octubre del 2010.
 
 
Jose Mª Carbó González 
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OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

10,0006,88 68,80

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (P - 4)

2,0007,70 15,40

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

10,0005,42 54,20

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circular
de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
BS_EN 175 i UNE EN 169 (P - 3)

2,0004,73 9,46

5 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE (P - 6)

10,00011,89 118,90

6 H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a
filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient
amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)

20,0005,17 103,40

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P - 5)

10,00017,62 176,20

8 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 15)

2,000114,14 228,28

9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P
- 16)

10,00010,80 108,00

10 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 20)

2,00014,30 28,60

11 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348 (P - 21)

2,0006,86 13,72

12 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 22) 2,0005,89 11,78

13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE EN 407 i UNE EN 420 (P - 11)

2,0005,72 11,44

14 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)

2,00033,10 66,20

15 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 8)

10,0001,11 11,10

16 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de
la mà pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció
elàstica al canell (P - 9)

10,0001,33 13,30

17 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i puntera
metàl.liques (P - 12)

10,00010,36 103,60

18 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

10,00016,15 161,50

Euro
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desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 13)

19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 14)

2,00053,59 107,18

20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 10,00010,50 105,00

21 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P
- 18)

10,0007,12 71,20

22 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P -
19)

10,00012,71 127,10

23 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 29) 2,00019,87 39,74

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.754,10

OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

20,00011,75 235,00

2 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
<=1 m d'amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

50,0004,67 233,50

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

2,00023,26 46,52

4 H1530001 u Tanca de plàstic de contenció de vianants d'un metre d'alçària,
inclosos suports, col.locació i desmuntatge (P - 25)

80,0001,98 158,40

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

20,0002,83 56,60

6 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

20,0009,80 196,00

7 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 30)

10,00038,95 389,50

8 H15Z2011 h Senyaler (P - 32) 10,00017,74 177,40

CAPÍTOLTOTAL 01.02 1.492,92

OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB10001 u Cartell indicatiu de risc de 40x50 cm, amb suport metàl.lic inclosa
la col.locació (P - 36)

2,00012,69 25,38

2 HBB10002 u Senyal circular de perill de mort, inclosa la seva col.locació (P -
37)

2,0008,68 17,36

3 HBB11121 u Placa amb pintura reflectora triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

2,00056,26 112,52

Euro
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4 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col.locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

6,0009,49 56,94

5 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura
reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 35)

80,0001,11 88,80

6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

2,00019,61 39,22

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 41) 16,0009,63 154,08

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

80,0001,40 112,00

9 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

20,0006,13 122,60

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

2,00035,74 71,48

CAPÍTOLTOTAL 01.03 800,38

OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL EQUIPAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 46)

10,000141,42 1.414,20

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

2,00051,05 102,10

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

10,00054,44 544,40

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 48)

2,00020,67 41,34

5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 54) 16,00017,74 283,84

6 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 50)

10,0001,78 17,80

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

2,00043,60 87,20

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.490,88

OBRA PRESSUPOST  01
CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 51)

2,000106,80 213,60

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
- 52)

2,00070,77 141,54

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 53) 10,00032,00 320,00

Euro
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4 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 31) 14,00017,56 245,84

5 H1530005 h Vigilant de seguretat (P - 26) 16,00015,54 248,64

6 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 33)

10,000127,26 1.272,60

CAPÍTOLTOTAL 01.06 2.442,22

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

8.980,50PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

538,836,00 % Benefici Industrial SOBRE 8.980,50.......................................................................

13,00 % Despeses Generals SOBRE 8.980,50.................................................................. 1.167,47

Subtotal 10.686,80

18,00 % IVA SOBRE 10.686,80.......................................................................................... 1.923,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 12.610,42€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOTZE MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS )

 

 

 

Mataró, Octubre de 2010

 

 

Jose Mª Carbó González 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,00h Oficial 1aA0121000

 €21,00h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,00h Oficial 1a encofradorA0123000

 €21,00h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €21,35h Oficial 1a soldadorA0125000

 €20,49h Oficial 1a electricistaA012H000

 €21,70h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,00h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,83h Oficial 1a jardinerA012P000

 €18,65h Ajudant encofradorA0133000

 €18,65h Ajudant ferrallistaA0134000

 €17,58h Ajudant electricistaA013H000

 €18,65h Ajudant muntadorA013M000

 €17,56h ManobreA0140000

 €18,17h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,39h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €63,41h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €51,94h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €162,16h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWC1311280

 €39,92h Retroexcavadora petitaC1315010

 €57,03h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €397,64h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensoraC1315031

 €60,46h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilonC1315B20

 €53,50h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €47,41h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €62,23h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €11,39h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,04h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €35,10h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €41,38h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €40,03h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €43,23h Camió gruaC1503000

 €23,00h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €1,62h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €72,90h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00

 €4,85h Remolinador mecànicC2003000

 €4,47h Regle vibratoriC2005000

 €7,05h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €32,80h Hidrosembradora muntada sobre camióCR713300
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,97m3 AiguaB0111000

 €16,36t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €18,40t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €18,00t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500

 €14,12t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €16,67t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmB0332300

 €19,53t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €19,13m3 Tot-u artificialB0372000

 €9,25m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €13,93t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 1500 kg de pes

B0441800

 €87,98t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €56,05m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641050

 €54,42m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €53,04m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B0641090

 €51,98m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B06410C0

 €61,83m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B0652050

 €60,57m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B2300

 €25,57t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €26,73t Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granelB0705200

 €0,98kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €2,89m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG
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 €1,11kg Clau acerB0A31000

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €7,94cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,08m2 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €1,33u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €2,15l DesencofrantB0DZA000

 €0,45u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,22u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €24,90u Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària
2,4 m

B6AZ1134

 €26,12m Vorada recta de formigó, doble capa, model Impu-40, de
40/35x27/22x60 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

B965A5D0

 €5,90m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A6D0

 €19,51m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la
xapa

B96AUG10

 €87,59u Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10
mm de gruix

B99ZZ040

 €5,24m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €13,99m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior

B9F15100

 €28,05m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m

BD5Z3K30

 €105,20u Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i
145 kg de pes

BD5ZAKF0

 €60,96u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

BD5ZJJJ0

 €28,10m Canonada de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8,
inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

BD758111

 €67,33u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHJB0
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 €1,17m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €0,30u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €459,16u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

BQ11ATW1

 €168,96u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària,
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

BQ11GC10

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €7,82kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000

 €34,01m3 Terra vegetal adobada, a granelBR3P1110

 €0,76kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,39kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00
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 €66,05m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,07850/R 18,170001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,07850 19,07850
Maquinària:

1,21500/R 1,620000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21500 1,21500
Materials:

27,9680018,400001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 45,56400 45,56400
Altres:

% 0,1907919,079001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19079 0,19079

COST DIRECTE 66,04829

66,04829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,41m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35300/R 18,170000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,35300 16,35300
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,174600,970000,180B0111000 =xAiguam3
12,9610019,940000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
30,2715019,530001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima

20 mm, per a formigons
t

13,1970087,980000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,60410 56,60410

0,163531,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,41213
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74,41213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,45m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98700/R 18,170001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98700 19,98700
Maquinària:

0,97200/R 1,620000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,97200 0,97200
Materials:

0,174600,970000,180B0111000 =xAiguam3
10,6340016,360000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
21,8860014,120001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
t

17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,29060 50,29060
Altres:

% 0,1998719,987001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19987 0,19987

COST DIRECTE 71,44947

71,44947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,67m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,17000/R 18,170001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,17000 18,17000
Maquinària:

1,13400/R 1,620000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,13400 1,13400
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguam3
29,9920018,400001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
21,9950087,980000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

Subtotal... 52,18100 52,18100



Pressupost EIX VALLDEIX. Tram C. Sta Rita - Touring club

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 21/10/10

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,181701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,66670

71,66670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,39m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,07850/R 18,170001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,07850 19,07850
Maquinària:

1,17450/R 1,620000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17450 1,17450
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguam3
28,1520018,400001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
17,5960087,980000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 81,94200 81,94200
Altres:

% 0,1907919,079001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19079 0,19079

COST DIRECTE 102,38579

102,38579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,56m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,07850/R 18,170001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,07850 19,07850
Maquinària:

1,17450/R 1,620000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17450 1,17450
Materials:

0,194000,970000,200B0111000 =xAiguam3
25,3920018,400001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
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33,4324087,980000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 76,11840 76,11840
Altres:

% 0,1907919,079001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19079 0,19079

COST DIRECTE 96,56219

96,56219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10500/R 21,000000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,09325/R 18,650000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,19825 0,19825
Materials:

0,010000,980000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,651000,620001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500

N/mm2
kg

Subtotal... 0,66100 0,66100
Altres:

% 0,001980,198001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00198 0,00198

COST DIRECTE 0,86123

0,86123COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,24m Subministre i col.locació conductor de baixa tensió
3x240+150 mm2 AL, inclòs jocs d'empalmadors

E06062 Rend.: 1,000P- 1

 €7,56m Subministrament i col.locació de conductor de coure armat
tipus R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6/10/16 mm2.

E08082 Rend.: 1,000P- 2

 €15,10m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació,
sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a
senyalització i replé compactat de rases, completament
acabat, segons plànols.

E08087 Rend.: 1,000P- 3

 €355,00u Subministrament i plantació d'alzina (Quercus ilex) de 18/20
cms de perímetre de tronc a 1 m de terra, totalment acabat
inclosa excavació, tutor, etc,...

E1440017 Rend.: 1,000P- 4

 €2,15m2 Estessada, neteja de bosc i aclarida sel.lectiva, sobretot en
diàmetres inferiors de 15 cm amb males formacions,
respectant i sel.leccionant els peus d'alzina i roure i masses
d'arbustiva, inclou esporga fins 3,50 m, eliminació de
brancatge mort i/o triturat de restes.

E146NET1 Rend.: 1,000P- 5

 €77,89m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria
màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

E32515H1 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,94000/R 21,000000,140A0122000 =xOficial 1a paletah
9,83360/R 17,560000,560A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,77360 12,77360
Materials:

64,9215061,830001,050B0652050 =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 64,92150 64,92150
Altres:

% 0,1916012,773331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19160 0,19160

COST DIRECTE 77,88670
0,00%DESPESES INDIRECTES

77,88670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 6 m

E32B300Q Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
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0,22380/R 18,650000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,43380 0,43380
Materials:

0,005980,980000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,861230,861231,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,86721 0,86721
Altres:

% 0,006510,434001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00651 0,00651

COST DIRECTE 1,30752
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,59m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

E32D1A03 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88000/R 21,000000,280A0123000 =xOficial 1a encofradorh
5,87475/R 18,650000,315A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 11,75475 11,75475
Materials:

0,111781,110000,1007B0A31000 =xClau acerkg
0,629710,420001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,080197,940000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu
1,211761,080001,122B0D81680 =xPlafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usosm2
0,172002,150000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,450000,450001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x250 cm
u

Subtotal... 2,65544 2,65544
Altres:

% 0,1763211,754671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17632 0,17632

COST DIRECTE 14,58651
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,58651COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,84m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió

E3Z112Q1 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57500/R 21,000000,075A0122000 =xOficial 1a paletah
2,63400/R 17,560000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,20900 4,20900
Materials:

5,5692053,040000,105B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 5,56920 5,56920
Altres:

% 0,063144,209331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06314 0,06314

COST DIRECTE 9,84134
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,84134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,00m Subministrament i col·locació de barana model linea, de 3,00
m de llargària i 95 cm d'alària, d'acer inoxidable AISI-316,
format per tubular d'acer inoxidable D= 80 mm i 2 mm de
gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de
70x12 mm fixades entre elles amb cargols allen, pletina
d'ancorate de 150x150x12 mm amb quatre forats, col·locada
amb fixacions mecàniques, totalment acabat

EB12BAR2 Rend.: 1,000P- 10

 €350,00u Broquet de desguàs per a protecció sortida tub de formigó
clavegueram D.400 format per base de formigó armat HA-25
i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell
de contenció de terres de formigó armat HA-25, inclou part
proporcional d'excavació i replè de terres, formigó HM-20
d'anivellament, etc,...totalment acabat segons plànols de
detall

EBROD400 Rend.: 1,000P- 11

 €8,37m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador

F2194AK4 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,37012/R 63,410000,132C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

Subtotal... 8,37012 8,37012

COST DIRECTE 8,37012
0,00%DESPESES INDIRECTES
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8,37012COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €310,00u Extracció d'arbre exemplar existent i col.locació en lloc
reservat per a viver provisional i retornar-el a plantar segons
indica la norma tecnològica de jardineria i paissatgisme
ntj03e, totalment acabat segons indicacions de la direcció
facultativa

F219Q800 Rend.: 1,000P- 13

 €94,84u Extracció i enretirada d'arbre existent inclòs transport de
sobrants a l'abocador, totalment acabat segons indicacions
de la direcció facultativa

F219Q900 Rend.: 1,000P- 14

 €0,52m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega

F2211020 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,51940/R 51,940000,010C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 0,51940 0,51940

COST DIRECTE 0,51940
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,51940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,05m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, inclosa part
proporcional de roca i enderroc de possibles serveis o
estructures existents

F221AA20 Rend.: 1,000P- 16

 €11,91m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

F2226A22 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17560/R 17,560000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17560 0,17560
Maquinària:

11,72924/R 60,460000,194C1315B20 =xRetroexcavadora mitjana amb bivalva batilonh

Subtotal... 11,72924 11,72924
Altres:

% 0,002630,175331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00263 0,00263

COST DIRECTE 11,90747
0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,90747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,93m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics

F222KA20 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17560/R 17,560000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17560 0,17560
Maquinària:

11,74818/R 57,030000,206C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 11,74818 11,74818
Altres:

% 0,002630,175331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00263 0,00263

COST DIRECTE 11,92641
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,92641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,07m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,14140/R 17,560000,065A0140000 =xManobreh
1,99870/R 18,170000,110A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,14010 3,14010
Maquinària:

0,88440/R 8,040000,110C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,88440 0,88440
Altres:

% 0,047103,140001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04710 0,04710

COST DIRECTE 4,07160
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,07160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2
m d'amplària, amb compactació del 95% PM

F227F00F Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05360/R 17,560000,060A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,05360 1,05360

Maquinària:
0,66374/R 47,410000,014C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,66374 0,66374
Altres:

% 0,015801,053331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01580 0,01580

COST DIRECTE 1,73314
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,73314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,60m2 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de
pedres, totalment acabat segons indicacions de la direcció
d'obra

F227PER1 Rend.: 1,000P- 21

 €1,11m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95%
PM

F227R00F Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,42800/R 53,500000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah
0,68453/R 62,230000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,11253 1,11253

COST DIRECTE 1,11253
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,11253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,27m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F228510F Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,99350/R 18,170000,550A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,99350 9,99350
Maquinària:

5,70300/R 57,030000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
4,42200/R 8,040000,550C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 10,12500 10,12500
Altres:

% 0,149909,993331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,14990 0,14990
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COST DIRECTE 20,26840
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,26840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,26m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F2285B0F Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,17650/R 18,170000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,17650 8,17650
Maquinària:

5,70300/R 57,030000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
3,61800/R 8,040000,450C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 9,32100 9,32100
Materials:

10,637509,250001,150B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 10,63750 10,63750
Altres:

% 0,122658,176671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12265 0,12265

COST DIRECTE 28,25765
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,25765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,27m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

F228A10F Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99740/R 18,170000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,99740 3,99740
Maquinària:

5,70300/R 57,030000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
2,50580/R 11,390000,220C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 8,20880 8,20880
Altres:

% 0,059963,997331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05996 0,05996
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COST DIRECTE 12,26616
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,26616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76m3 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut fins a 2 km

F241A263 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,75500/R 35,100000,050C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 1,75500 1,75500

COST DIRECTE 1,75500
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,75500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,10m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la
càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

F2424266 Rend.: 1,000P- 27

 €3,60m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a
l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la
càrrega, inclòs manteniment d'abocador

F2424267 Rend.: 1,000P- 28

 €10,00m3 Cànon d'abocador de runesF242CAN1 Rend.: 1,000P- 29

 €24,74m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat
de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó

F6A1L436 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,25500/R 21,700000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,79750/R 18,650000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,20250 9,20250
Materials:

5,837802,890002,020B0A216SG =xTela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

8,4660024,900000,340B6AZ1134 =xPal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària
2,4 m

u



Pressupost EIX VALLDEIX. Tram C. Sta Rita - Touring club

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 21/10/10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,1003271,449470,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,

amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 15,40412 15,40412
Altres:

% 0,138049,202671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13804 0,13804

COST DIRECTE 24,74466
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,74466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,20m3 Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM

F922101J Rend.: 1,000P- 31

 €35,18m3 Base de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

F9231510 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87800/R 17,560000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87800 0,87800
Maquinària:

1,87250/R 53,500000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,24460/R 62,230000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,11710 3,11710
Materials:

31,1729016,670001,870B0332300 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mmt

Subtotal... 31,17290 31,17290
Altres:

% 0,013170,878001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01317 0,01317

COST DIRECTE 35,18117
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,18117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,30m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

F931201J Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87800/R 17,560000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,87800 0,87800
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Maquinària:

1,87250/R 53,500000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,48920/R 62,230000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,00075/R 40,030000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,36245 5,36245
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
21,9995019,130001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 22,04800 22,04800
Altres:

% 0,013170,878001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01317 0,01317

COST DIRECTE 28,30162
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,30162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,10m3 Paviment de sauló d'aportació exterior de l'obra amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM

F932SAU1 Rend.: 1,000P- 34

 €70,74m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,90200/R 17,560000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,05200 11,05200
Maquinària:

0,67050/R 4,470000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,67050 0,67050
Materials:

58,8525056,050001,050B0641050 =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 58,85250 58,85250
Altres:

% 0,1657811,052001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16578 0,16578

COST DIRECTE 70,74078
0,00%DESPESES INDIRECTES

70,74078COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €51,92m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, model
Impu-40, amb secció de 40/35x27/22x60 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4b

F965A5DD Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30000/R 21,000000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,53600/R 17,560000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,83600 16,83600
Materials:

7,2930053,040000,1375B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,1122726,730000,0042B0705200 =xMorter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granelt
27,4260026,120001,050B965A5D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, model Impu-40, de

40/35x27/22x60 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

m

Subtotal... 34,83127 34,83127
Altres:

% 0,2525416,836001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25254 0,25254

COST DIRECTE 51,91981
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,91981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,22m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4b

F965A6DD Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 21,000000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,20144/R 17,560000,524A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,45144 14,45144
Materials:

5,3040053,040000,100B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,0534626,730000,002B0705200 =xMorter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granelt
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6,195005,900001,050B965A6D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 11,55246 11,55246
Altres:

% 0,2167714,451331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21677 0,21677

COST DIRECTE 26,22067
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,22067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,77m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats
a la xapa, col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I

F96AUA10 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A0121000 =xOficial 1ah
2,63400/R 17,560000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,78400 5,78400
Materials:

2,3868053,040000,045B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

19,5100019,510001,000B96AUG10 =xVorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la
xapa

m

Subtotal... 21,89680 21,89680
Altres:

% 0,086765,784001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08676 0,08676

COST DIRECTE 27,76756
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,76756COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,65m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

F9715L71 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,25000/R 21,000000,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,41400/R 17,560000,650A0140000 =xManobreh
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3,63400/R 18,170000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,29800 20,29800
Maquinària:

4,60000/R 23,000000,200C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich
0,26820/R 4,470000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 4,86820 4,86820
Materials:

57,1780051,980001,100B06410C0 =xFormigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 57,17800 57,17800
Altres:

% 0,3044720,298001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,30447 0,30447

COST DIRECTE 82,64867
0,00%DESPESES INDIRECTES

82,64867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,00m Gual de vianants, recte o en corba, de 120 cm de fondària,
totalment acabat segons plànols de detall

F991GVI1 Rend.: 1,000P- 40

 €108,88u Escossell quadrat de xapa d'acer galvanitzat de 120x120x20
cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó
HM-20/S/20/I

F991UA40 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,30000/R 21,000000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,26800/R 17,560000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,56800 11,56800
Materials:

9,5472053,040000,180B0641090 =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

87,5900087,590001,000B99ZZ040 =xEscossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10
mm de gruix

u

Subtotal... 97,13720 97,13720
Altres:

% 0,1735211,568001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17352 0,17352

COST DIRECTE 108,87872
0,00%DESPESES INDIRECTES

108,87872COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,64m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

F9E13204 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03000/R 21,000000,430A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,74120/R 17,560000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,77120 13,77120
Materials:

0,009700,970000,010B0111000 =xAiguam3
0,2639487,980000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

5,344805,240001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
2,0475066,048290,031D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment

pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,66594 7,66594
Altres:

% 0,2065713,771331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20657 0,20657

COST DIRECTE 21,64371
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,64371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,90m Rigola de 10 cm d'amplària de peces de llambordí de formigó
de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

F9F1RIG1 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99500/R 21,000000,095A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,07300/R 17,560000,175A0140000 =xManobreh
0,36340/R 18,170000,020A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,43140 5,43140
Maquinària:

0,16080/R 8,040000,020C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 0,16080 0,16080
Materials:

0,8280018,000000,046B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
1,3990013,990000,100B9F15100 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8

cm de gruix, preu superior
m2

Subtotal... 2,22700 2,22700
Altres:

% 0,081475,431331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,08147 0,08147

COST DIRECTE 7,90067
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,90067COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,82m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència
a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat
mecànic

F9G1D2G5 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79300/R 21,000000,133A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
4,39000/R 17,560000,250A0140000 =xManobreh
2,90720/R 18,170000,160A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,09020 10,09020
Maquinària:

3,68000/R 23,000000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich
3,06180/R 72,900000,042C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh
0,24250/R 4,850000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

Subtotal... 6,98430 6,98430
Materials:

63,5985060,570001,050B06B2300 =xFormigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3

Subtotal... 63,59850 63,59850
Altres:

% 0,1513510,090001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15135 0,15135

COST DIRECTE 80,82435
0,00%DESPESES INDIRECTES

80,82435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €370,00u Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions
interiors 1,00x0,70 m i 1,55 m d'alçada interior, parets de
0,25 m de gruix, per a desguàs de la cuneta a la xarxa de
drenatge, inclòs bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment
acabat segons plànols de detall

FARQ0001 Rend.: 1,000P- 45

 €215,00u Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions
interiors 0,30x0,60 m i 0,85 m d'alçada interior, parets de
0,25 m de gruix, per a desguàs de la cuneta a la xarxa de
drenatge, inclòs bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment
acabat segons plànols de detall

FARQ0002 Rend.: 1,000P- 46
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 €35,00m Cuneta prefabricada amb peces de formigó de 60x40x7 cm,
d'1,00 m d'amplada i 0,40 m d'alçada, col·locades sobre
base de formigó de 15 cm de gruix, inclosa part proporcional
de retirada de sobrants a l'abocador, totalment acabada
segons indicacions de la direcció d'obres

FCUN0001 Rend.: 1,000P- 47

 €27,00m Cuneta prefabricada amb peces de formigó tipus C-13 de la
casa Ica o similar, de 30x12x60 cm, de 0,30 m d'amplada i
0,10 m d'alçada, col·locades sobre base de formigó de 25 cm
de gruix, inclosa part proporcional de retirada de sobrants a
l'abocador, totalment acabada segons indicacions de la
direcció d'obres

FCUN0002 Rend.: 1,000P- 48

 €226,70u Caixa per a embornal de 70x30x125 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD5J5398 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

91,30800/R 21,000004,348A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
76,35088/R 17,560004,348A0140000 =xManobreh

Subtotal... 167,65888 167,65888
Materials:

0,004370,970000,0045B0111000 =xAiguam3
1,2141287,980000,0138B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

7,1834454,420000,132B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

26,399890,22000119,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru
21,7264996,562190,225D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,

calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 56,52831 56,52831
Altres:

% 2,51488167,658671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,51488 2,51488

COST DIRECTE 226,70207
0,00%DESPESES INDIRECTES

226,70207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,98m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

FD5Z3K35 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,30000/R 21,000000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,26800/R 17,560000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,56800 11,56800
Materials:

28,0500028,050001,000BD5Z3K30 =xBastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m

m

1,18768102,385790,0116D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 29,23768 29,23768
Altres:

% 0,1735211,568001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17352 0,17352

COST DIRECTE 40,97920
0,00%DESPESES INDIRECTES

40,97920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,33u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

FD5ZAKFJ Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,68000/R 21,000000,080A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,40480/R 17,560000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,08480 3,08480
Materials:

105,20000105,200001,000BD5ZAKF0 =xReixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i
145 kg de pes

u

Subtotal... 105,20000 105,20000
Altres:

% 0,046273,084671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04627 0,04627

COST DIRECTE 108,33107
0,00%DESPESES INDIRECTES

108,33107COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,68u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

FD5ZJJJ4 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€



Pressupost EIX VALLDEIX. Tram C. Sta Rita - Touring club

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 21/10/10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

7,35000/R 21,000000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,14600/R 17,560000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,49600 13,49600
Materials:

1,0228025,570000,040B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt
60,9600060,960001,000BD5ZJJJ0 =xBastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de

800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes
u

Subtotal... 61,98280 61,98280
Altres:

% 0,2024413,496001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20244 0,20244

COST DIRECTE 75,68124
0,00%DESPESES INDIRECTES

75,68124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,87m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8,
col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de
10 cm de gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert
amb sauló net segons plànols de detalls, totalment col.locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

FD75PVC4 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,15000/R 21,000000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,63400/R 17,560000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,78400 5,78400
Maquinària:

1,99600/R 39,920000,050C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 1,99600 1,99600
Materials:

7,585009,250000,820B03D1000 =xTerra seleccionadam3
29,5050028,100001,050BD758111 =xCanonada de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret

estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8,
inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexió entre tubs

m

Subtotal... 37,09000 37,09000

COST DIRECTE 44,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €51,36u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,65x1,65 m

FDB176E0 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,08000/R 21,000000,480A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,42880/R 17,560000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,50880 18,50880
Materials:

32,5703754,420000,5985B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 32,57037 32,57037
Altres:

% 0,2776318,508671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27763 0,27763

COST DIRECTE 51,35680
0,00%DESPESES INDIRECTES

51,35680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,02m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDD2A529 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

105,00000/R 21,000005,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
87,80000/R 17,560005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 192,80000 192,80000
Materials:

0,007760,970000,008B0111000 =xAiguam3
1,7947987,980000,0204B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

33,435600,22000151,980B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru
21,0891896,562190,2184D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,

calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 56,32733 56,32733
Altres:

% 2,89200192,800001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,89200 2,89200

COST DIRECTE 252,01933
0,00%DESPESES INDIRECTES
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252,01933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,70m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus
eurolec de d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

FDG22160 Rend.: 1,000P- 56

 €95,91u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,40000/R 21,000001,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
24,58400/R 17,560001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 53,98400 53,98400
Materials:

0,5040018,000000,028B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
35,3185854,420000,649B0641080 =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,339311,330001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

3,959340,2200017,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 41,12123 41,12123
Altres:

% 0,8097653,984001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,80976 0,80976

COST DIRECTE 95,91499
0,00%DESPESES INDIRECTES

95,91499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,22u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

FDKZHJB4 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,45000/R 21,000000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,90200/R 17,560000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,35200 17,35200
Materials:

1,2785025,570000,050B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt
67,3300067,330001,000BDKZHJB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó

de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 68,60850 68,60850
Altres:
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% 0,2602817,352001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26028 0,26028

COST DIRECTE 86,22078
0,00%DESPESES INDIRECTES

86,22078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,25m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

FG380902 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,04900/R 20,490000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,63700/R 17,580000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,68600 4,68600
Materials:

1,193401,170001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,300000,300001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

Subtotal... 1,49340 1,49340
Altres:

% 0,070294,686001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07029 0,07029

COST DIRECTE 6,24969
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,24969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €547,50u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica,
ref. 1932 de la casa Iguzzini o similar, de 4,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó, inclosa fonamentació i
placa de presa de terra

FHM1POS1 Rend.: 1,000P- 60

 €14.550,00u Subministrament i col.locació de quadre de commandament
per a enllumenat públic, amb armari d'acer inoxidable tipus
CITI-10 de la casa arelsa o similar, amb capacitat per a
l'estabilitzador reductor, amb tarificador model RC-500 de la
casa ''Tarcom'' o similar i sortida de dades digitals, aqmb
sistema de telegestió model Ajuntament de Mataró amb
equip de control i comunicacions 'tipus 'ControlMaster'',
totalment acabat segons plànols, inclosa la seva
contractació, concertació de comptadors i la seva legalització

FHM1QC01 Rend.: 1,000P- 61
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 €457,50u Subministrament i col.locació de llumenera simètrica tipus
Emilia de la casa Iguzzini o similar, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta de 150 w i equip de doble nivell,
acoblada al suport inclosa làmpada, totalment acabat

FHN3EMIL Rend.: 1,000P- 62

 €525,17u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm
de llargària, amb llistons i respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó. Banc NEOROMANTICA de l'empresa
Santa & Cole, o similar.

FQ11ATW2 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,94000/R 21,000001,140A0121000 =xOficial 1ah
20,01840/R 17,560001,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,95840 43,95840
Materials:

459,16000459,160001,000BQ11ATW1 =xBanc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

u

20,9544674,412130,2816D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 480,11446 480,11446

1,098962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 525,17182
0,00%DESPESES INDIRECTES

525,17182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,91u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària,
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta,
col·locada amb fixacions mecàniques. Cadira model
neoromantica de l'empresa Santa & Cole, o similar.

FQ11GC10 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,13000/R 21,000000,530A0121000 =xOficial 1ah
9,30680/R 17,560000,530A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,43680 20,43680
Materials:

168,96000168,960001,000BQ11GC10 =xCadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària,
amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

u

Subtotal... 168,96000 168,96000

0,510922,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 189,90772
0,00%DESPESES INDIRECTES
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189,90772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,00u Subministrament i col·locació de paperera de fosa dúctil,
model tramuntana de la casa Fàbregas o similar, ancorada
amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

FQ21TRA1 Rend.: 1,000P- 65

 €4,20m2 Estabilització de talús mitjançant subministrament i
ancoratge de xarxa de coco, amb part proporcional de
treballs d'execució de rasa en cap de talús per a col·locació
de la punta de la xarxa i posterior rebliment de rasa i
piquetes en forma de ''u'' de varilles d'acer (tipus res) de 6
mm de diàmetre per a solapament de les tirades de xarxa,
totalment acabat

FR11EST1 Rend.: 1,000P- 66

 €24,50m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal
adobada, a granel, amb mitjans manuals

FR3P1111 Rend.: 1,000P- 67

 €6,95u Subministrament i plantació d'arbust d'alçària 0,2 a 0,6 m, en
contenidor

FR4CF220 Rend.: 1,000P- 68

 €1,04m2 Hidrosembra en dues fasesFR721300 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,11898/R 19,830000,006A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,11898 0,11898
Maquinària:

0,25938/R 43,230000,006C1503000 =xCamió gruah
0,19680/R 32,800000,006CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,45618 0,45618
Materials:

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,156407,820000,020BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,042340,840000,0504BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg
0,030320,760000,0399BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
kg

0,103403,390000,0305BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,46486 0,46486
Altres:

% 0,001780,118671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00178 0,00178

COST DIRECTE 1,04180
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,04180COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 21/10/10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8.980,50u Seguretat i salut en obraFSEG0001 Rend.: 1,000P- 70

 €85,00m Treballs de desmuntatge de la xarxa d'aigua potable existent
afectada per les obres de la riera i posterior execució de
nova xarxa amb canonada de PE de 125 mm de diàmetre,
inclosa part proporcional d'obra civil, canonades, colzes i tés,
totalment acabat amb part proporcional de treballs de
muntatge de xarxes provisionals, connexions, proves
d'estanqueïtat i de pressió, etc,...

FZZZF161 Rend.: 1,000P- 71

 €95,00m Treballs de desmuntatge de la xarxa de gas existent
afectada per les obres de la riera i posterior execució de
nova xarxa amb canonada de PE de 160 mm de diàmetre,
inclosa part proporcional d'obra civil, canonades, colzes, tés,
connexions, etc,... totalment acabat

FZZZF162 Rend.: 1,000P- 72

 €25,07m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

G2135123 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,78000/R 17,560000,500A0140000 =xManobreh
7,26800/R 18,170000,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,04800 16,04800
Maquinària:

3,07800/R 15,390000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,70300/R 57,030000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 8,78100 8,78100
Altres:

% 0,2407216,048001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24072 0,24072

COST DIRECTE 25,06972
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,06972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,01m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

G2135323 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,54000/R 21,350000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh
8,78000/R 17,560000,500A0140000 =xManobreh

14,53600/R 18,170000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,85600 31,85600
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 21/10/10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,15600/R 15,390000,400C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
5,70300/R 57,030000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
2,82000/R 7,050000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 14,67900 14,67900
Altres:

% 0,4778431,856001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,47784 0,47784

COST DIRECTE 47,01284
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,01284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,70m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit
per ple, inclosa càrrega i transport a l'abocador, cànon i
manteniment d'abocador

G213ED01 Rend.: 1,000P- 75

 €3,38m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

G2261111 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,03880/R 51,940000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
0,62960/R 62,960000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,24460/R 62,230000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,41380/R 41,380000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 3,32680 3,32680
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04850 0,04850

COST DIRECTE 3,37530
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,31m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 kg de pes,
col.locats amb pala carregadora

G3J21810 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62500/R 21,000000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,62500 2,62500
Maquinària:

20,27000/R 162,160000,125C1311280 =xPala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 21/10/10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 20,27000 20,27000

Materials:
24,3775013,930001,750B0441800 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica

de 1500 kg de pes
t

Subtotal... 24,37750 24,37750
Altres:

% 0,039382,625331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03938 0,03938

COST DIRECTE 47,31188
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,31188COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,27m3 Concertat d'escullera de fins a 2000 kg de pes, amb mitjans
mecànics

G3JA9100 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,91312/R 17,560000,052A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,91312 0,91312
Maquinària:

10,33864/R 397,640000,026C1315031 =xRetroexcavadora gran, equipada amb urpa prensorah

Subtotal... 10,33864 10,33864
Altres:

% 0,013700,913331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01370 0,01370

COST DIRECTE 11,26546
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,26546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,53m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat

G7Z26D31 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20500/R 21,000000,105A0122000 =xOficial 1a paletah
2,00184/R 17,560000,114A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,20684 4,20684
Materials:

2,2575071,666700,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,25750 2,25750
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 21/10/10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,063101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,52744
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,52744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,62m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat amb mitjans manuals, per a un pendent superior al
60 %

GR2B1105 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57790/R 19,830000,130A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 2,57790 2,57790
Altres:

% 0,038672,578001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03867 0,03867

COST DIRECTE 2,61657
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,61657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,82m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal
adobada, a granel, amb mitjans manuals

GR3P1111 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38810/R 19,830000,070A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 1,38810 1,38810
Materials:

37,4110034,010001,100BR3P1110 =xTerra vegetal adobada, a granelm3

Subtotal... 37,41100 37,41100
Altres:

% 0,020821,388001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02082 0,02082

COST DIRECTE 38,81992
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,81992COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ANNEX 09.  
 
CÀLCULS ESTRUCTURALS  
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A2. Càlcul dels murs d’escullera 
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1. Objecte de l’annex 
 
Es calculen en aquest annex els elements estructurals definits en el Projecte d’un Vial per a 
Vianants de l’Eix Valldeix, a Mataró. Aquestes estructures consisteixen en: 
 

- Mur de formigó armat d’alçada total màxima, entre fonamentació i coronació, de 2,80 m., 
amb un alçat de 30 cm d’amplada. La puntera és de 30 cm de longitud i el taló de 120 cm, 
amb un gruix de solera de 30 cm. L’empotrament mínim és de 0,50 m. 

 
- Murs d’escullera: L’alçada màxima del mur, entre cota de terreny i coronació, és d’1,00 m., 

amb una amplada en coronació de 0,90 m. i sense sobreample en la fonamentació. 
L’empotrament mínim és de 0,50 m. L’inclinació del fonament serà 3:1, la de l’extradós 
1:10 i l’intadós serà vertical. 

 
 
2. Normativa aplicable 
 
Per a la realització d’aquest projecte s'ha tingut en compte les següents disposicions:  
 
- "Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera" IAP-98. 
- "Instrucción de hormigón estructural" EHE. 
 
 
3. Accions previstes en el càlcul 
 
Les diferents accions considerades en el càlcul són: 
 

- Pes propi dels elements estructurals, amb una densitat de 2,5 t/m³ pel formigó armat i 1,9 
t/m³ per l’escullera. 

- Pes de les terres, tant la càrrega vertical amb una densitat de 1,9 t/m³ com l’empenta 
horitzontal sobre murs actuant amb un angle de fregament intern de 30º. 

- Sobrecàrrega d’ús de 1000 kg/m² en el trasdós dels murs. 
 
 
4. Geotècnia 
 
Per a la geotècnia de càlcul s'han adoptat els següents paràmetres. 
 

σ adm = 1,5 Kg / cm2 
φ = 30 º 
γ = 1.90 t / m3 

 
 
5. Característiques dels materials 
 
5.1. Formigó 
 
El formigó utilitzat, segons la taula 8.2.2 de la EHE, tindrà una classe d’exposició relativa a la 
corrosió de les armadures normal amb humitat alta, designació “IIa”. El formigó de neteja i 
anivellació tindrà una classe d’exposició relativa a la corrosió de les armadures no agresiva, 
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designació “I”, corresponent a elements de formigó en massa.  
 
Designació dels formigons:  F. estructural HA-25/B/20/IIa 

F. de neteja HM-20/P/40/I 
 
El recobriment nominal será el següent: rnom = rmín + Δr = 25 + 10 = 35 mm. 
 
El control d’execució considerat és: NORMAL 
 
5.2. Acer per armar 
 
En armadures passives l’acer serà del tipus B-500 S de 5.100 kg/cm² de límit elàstic. 
 
 
6. Coeficients de seguretat 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials  usats, com a les accions que sol·liciten l’estructura. Es detallen a continuació: 
 
6.1. Coeficients de minoració de resistències 
 
Donat que el nivell de control dels elements d’estructura de formigó armat és normal, el 
coeficient a aplicar sobre la resistència mecànica del formigó és de 1,5. En el cas de l’acer, 
aquest coeficient de minoració és de 1,15.  
 
6.2 Coeficients de Majoració d’accions 
 
Per el càlcul de les accions en formigó armat i segons la EHE pels estats límits últims, els 
coeficients de seguretat a adoptar són: 
 

Nivell de control d’execució 
TIPUS D’ACCIÓ 

Intens Normal Reduït 

Permanent 1,35=Gγ  1,50=Gγ  1,60=Gγ  

Pretensat 1,00 =Pγ  1,00 =Pγ  --- 

Permanent de valor no constant 1,50 * =Gγ  1,60 * =Gγ  1,80 * =Gγ  

Variable 1,50  =Qγ  1,60  =Qγ  1,80  =Qγ  

 
 
7. Mètodes de càlcul i criteris de dimensionament 
 
Els càlculs estructurals dels murs d’escullera i dels murs de formigó armat es realitzen amb 
l’ajuda de fulls de càlcul preparats amb aquest objectiu. Els fulls de càlcul els he preparat a 
partir dels apunts de l’assignatura de geotècnia. 
 



Càlcul de Murs
Eix Valldeix
Mur tipus I

PARÀMETRES DEL MUR

Dades de geometria i càrregues

Alçada: H: 2,80 m
Amplada mur: b1: 0,30 m
Long. Puntera: Lp: 0,30 m
Long. Taló: Lt: 1,20 m
Gruix Sabata: h1: 0,30 m
Encastament: s: 0,50 m

Sobrecàrrega: q: 1,00 tn/m2

Terreny del trasdós

Angle de fregament: F = 30 º

Densitat: g = 2,00 tn/m3
Coef. d'empenta: Activa (Ka) 0,33

Pasiva (Kp*) 1,50

Avaluació d'esforços actuants

E1= 0,933 tn d1= 1,40 m
E2= 2,613 tn d2= 0,93 m

W1= 1,875 tn d3= 0,45 m
W2= 1,350 tn d4= 0,90 m
W3= 0,300 tn d5= 0,15 m
W4= 7,200 tn d6= 1,20 m
E3= 0,585 tn d7= 0,10 m
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d7
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d1

h1W2
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COMPROVACIÓ A BOLCAMENT

M(est) = W1*d3 + W2*d4 + W3*d5 + W4*d6

M(est) = 10,74 mtn

M(bol) = E1*d1 + E2*d2

M(bol) = 3,75 mtn

F.S. (bol) = M(est) / M(bol)

F.S. (bol) = 2,87
   es verifica que F.S. >1,8 i per tant s'està en bones condicions en front a bolcament

COMPROVACIÓ A LLISCAMENT

F(est) = W1 + W2 + W3 + W4

F(est) = 10,73 tn

F(llis) = E1+ E2

F(llis)= 3,55 tn

F.S. (llis) = (tan(30 º)*F(est)+E3) / F(llis)

F.S. (llis) = 1,91
   es verifica que F.S. >1,5 i per tant s'està en bones condicions en front a lliscament

TENSIONS TRANSMESSES AL TERRENY

Semiample  base (b): 0,90 m

Fv = W1 + W2 + W3 + W4 Fv = 10,73 tn

M = E1*d1+ E2*d2 - W1*(d3-b) - W2*(d4-b) - W3*(d5-b) - W4*(d5-b) - E3*d7 M = 2,65 mtn

e = M / Fv e = 0,25 m

Donat que e< B/6, éssent B l'amplada de la sabata, les tensions transmesses al terreny s'avaluen segons:

s1= 10,87 tn/m2 = 1,09 kp/cm2

s2= 1,04 tn/m2 = 0,10 kp/cm2



ARMAT DEL MUR

Armadures de l'alçat

Es consideren les següents seccions de càlcul:

SA1.- Unió sabata - alçat
SA2.- Secció a 1/3 de l'alçat del mur
SA3.- Secció a 2/3 de l'alçat del mur

El següent quadre recull els moments actuants a cada secció.

SA1 SA2 SA3
M 2,78 mtn 0,98 mtn 0,18 mtn
Md 4,44 mtn 1,56 mtn 0,29 mtn

Parámetres de les seccions:
Formigó HA-25/B/20/III b = 100,00 cm
fck = 250 kp/cm2 d = 25,00 cm
Acer BS-500
fyk = 5100 kp/cm2

Càlcul de les seccions

     U0 = 0,85 fcd b d U0 = 354,17 tn
     FC = 0.375 U0 d FC = 33,20 mtn

     Md < FC per tant

SA1 SA2 SA3
Us1 18,25 tn 6,31 tn 1,15 tn
Ay 4,11 cm2 1,42 cm2 0,26 cm2

Ø12 a 20 cm Ø12 a 20 cm Ø12 a 20 cm

Armadura horitzontal

Es col.loca una quantia amb capacitat per a resistir el 20% de la sol.licitació a que es sotmet la secció amb
armat vertical

SA1 SA2 SA3
Ay 0,82 cm2 0,28 cm2 0,05 cm2

Ø10 a 20 cm Ø10 a 20 cm Ø10 a 20 cm
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Armadures de la sabata

Es consideren les unió del taló i de la puntera amb l'alçat com seccions de cálcul de les armadures longitudinals

# Taló

Mt = 2,54 mtn

Md = 1,6 x M
Md = 4,06 mtn

Parámetres de la secció:
Formigó HA-25/B/20/III b = 100,00 cm
fck = 250 kp/cm2 d = 25,00 cm
Acer BS-500
fyk = 5100 kp/cm2

Càlcul de la secció

     U0 = 0,85 fcd b d U0 = 354,17 tn
     FC = 0.375 U0 d FC = 33,20 mtn

     Md < FC per tant

Us1= 16,62 tn

Ay = 3,75 cm2 : Ø12 a 20 cm

Armadura transversal

Es col.loca una quantia amb capacitat per a resistir el 20% de la sol.licitació a que es sotmet la secció amb
armat longitudinal

Ay = 0,75 cm2 : Ø10 a 20 cm
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# Puntera

Es considera que actua el mateix moment que en la secció d'unió alçat-sabata

Mp = 0,39 mtn

Md = 1,6 x M
Md = 0,62 mtn

Parámetres de la secció:
Formigó HA-25/B/20/III b = 100,00 cm
fck = 250 kp/cm2 d = 25,00 cm
Acer BS-500
fyk = 5100 kp/cm2

Càlcul de la secció

     U0 = 0,85 fcd b d U0 = 354,17 tn
     FC = 0.375 U0 d FC = 33,20 mtn

     Md < FC per tant

Us1= 2,48 tn

Ay = 0,56 cm2 : Ø10 a 20 cm 

Armadura transversal puntera

Es col.loca una quantia amb capacitat per a resistir el 20% de la sol.licitació a que es sotmet la secció amb
armat longitudinal

Ay = 0,11 cm2 : Ø10 a 20 cm
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Càlcul de l'armat a tallant
Element: Tipus I. Alçat

PARÀMETRES DE L'ELEMENT ESTRUCTURAL

Cantell (h) 30,0 cm
Recobriment ( c ) 3,5 cm
Diametre armat longitudinal 12 mm
nº de barres 5,00 u.
b0 100,0 cm
fck 250 Kp/cm2
fcd 166,67 Kp/cm2
fyk 5100 Kp/cm2
fyd 4434,78 Kp/cm2
Tallant (Vd) 4,67 t/m 
Axil (Nd) -3,00 t/m Compressió negativa

d = 25,90 cm

CÀLCUL DE Vu1

K = 1,65667 No superior a 1
K = 1,00000

Vu1 = 129,5 t
Vd = 4,67 t Compleix

CÀLCUL DE Vu2 SENSE ARMADURA A TALLANT (ES MENYSPREA L'EFECTE FAVORABLE DE COMPRESSIONS)

ξ = 1,87875
ρ = 0,00218 No superior a 0,02
ρ = 0,00218

Vu2 = 10,28 t
Vd = 4,67 t Compleix
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Càlcul de l'armat a tallant
Element: Tipus I. Solera

PARÀMETRES DE L'ELEMENT ESTRUCTURAL

Cantell (h) 30,0 cm
Recobriment ( c ) 3,5 cm
Diametre armat longitudinal 12 mm
nº de barres 5,00 u.
b0 100,0 cm
fck 250 Kp/cm2
fcd 166,67 Kp/cm2
fyk 5100 Kp/cm2
fyd 4434,78 Kp/cm2
Tallant (Vd) 7,78 t/m 
Axil (Nd) 0,00 t/m Compressió negativa

d = 25,90 cm

CÀLCUL DE Vu1

K = 1,66667 No superior a 1
K = 1,00000

Vu1 = 129,5 t
Vd = 7,78 t Compleix

CÀLCUL DE Vu2 SENSE ARMADURA A TALLANT (ES MENYSPREA L'EFECTE FAVORABLE DE COMPRESSIONS)

ξ = 1,87875
ρ = 0,00218 No superior a 0,02
ρ = 0,00218

Vu2 = 10,28 t
Vd = 7,78 t Compleix
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Esforç tallant en la paret

Geometria

Altura total (H) 2,8 m
Altura de sabata 0,3 m

Forces sense majorar

Empenta de la sobrecàrrega (E1) 0,933 tn/m
Empenta de les terres (E2) 2,613 tn/m

Esforç tallant sense majorar 2,916103 tn/m
Esforç tallant majorat per 1.5 4,374155 tn/m
Esforç tallant majorat per 1.6 4,665765 tn/m

Esforç tallant en la solera

Longitud taló 1,2 m
Ample alçat 0,3 m
Longitud puntera 0,3 m
Longitud total solera 1,8 m

Tensió terreny en puntera 10,87 tn/m²
Tensió terreny en taló 1,04 tn/m²
Reacció total sobre el taló 5,18 tn/m
Reacció total sobre la puntera 3,02 tn/m

Pes de les terres sobre puntera (W3) 0,3 tn/m
Pes de les terres sobre taló (W4) 7,2 tn/m
Pes de formigó de la solera (W2) 1,35 tn/m
Pes de formigó de la puntera 0,225 tn/m
Pes de formigó del taló 0,9 tn/m

esforç tallant en taló majorant terres per 1,5
i pes propi per 1,35 6,84 tn/m
esforç tallant en taló majorant terres i p.p. per 1,6 7,78 tn/m

esforç tallant en puntera majorant reacció per 1,5 4,00 tn/m
esforç tallant en puntera majorant reacció per 1,6 4,30 tn/m



Càlcul Mur Escollera
Riera de Valldeix
Mur Tipus I

PARÀMETRES DEL MUR

Dades de geometria i càrregues

Alçada: H: 1,00 m
Empotrament mínim: h': 0,50 m
Amplada a coronació bc: 0,90 m
Sobreample fonament: b': 0,00 m
Talús fonament: p1: 3,0
Talús intrasdós: p2: 10,0
Talús tradós: p3: 10000,0

Sobrecàrrega: q: 1,00 tn/m2

Terreny del trasdós

Angle de fregament: F = 30,0 º

Densitat: g = 1,90 tn/m3
Coef. d'empenta: Activo (Ka) 0,33

Pasivo (Kp*) 3,00

Dades escollera

Amgle de fregament: Fe= 35 º

Densitat: ge= 1,90 tn/m3
Pes blocs: Wb = 2500 kg
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Paràmetres auxiliars

*Dimensions
b1= 1,00 m hf = 0,33 m

*Àrees i pesos
S1 = 0,90 m² W1 = 1,71 tn
S2 = 0,05 m² W2 = 0,10 tn
S3 = 0,00 m² W3 = 0,00 tn
S4 = 0,50 m² W4 = 0,95 tn
S5 = 0,17 m² W5 = 0,32 tn

W = 3,07 tn
S = 1,00 m

* Empentes
E1 = 1,064 tn E3 = 0,356 tn
E2 = 0,611 tn

* Moments respecte al punt A i braços de palanca
de1A = 0,55 m Me1A = 0,94 mtn
de2A = 0,03 m Me2A = 0,00 mtn
de3A = 1,00 m Me3A = 0,00 mtn
de4A = 0,50 m Me4A = 0,47 mtn
de5A = 0,67 m Me5A = 0,21 mtn
depA = 0,17 m MepA = 0,06 mtn
dv1A = 0,28 m Mv1A = 0,30 mtn
dv2A= 0,58 m Mv2A = 0,36 mtn

*Mesures auxiliars
alfa1 = 0,322 rad

l1 = 0,50 m l2 = 0,17 m

*Moments respecte al punt M i braços de palanca
de1M = 0,05 m Me1M = 0,09 m
de2M = -0,47 m Me2M = -0,04 m
de3M = 0,50 m Me3M = 0,00 m
de4M = 0,00 m Me4M = 0,00 m
de5M = 0,17 m Me5M = 0,05 m
depM = 0,33 m MepM = 0,12 m
dv1M = 0,44 m Mv1M = 0,47 m
dv2M= 0,75 m Mv2M = 0,46 m



COMPROVACIÓ EN FRONT A BOLCAMENT

M(est) = Me1A + Me2A + Me3A + Me4A + Me5A + MepA

M(est) = 1,69 mtn

M(vol) = Mv1A + Mv2A

M(v) = 0,65 mtn

F.S. (v) = M(est) / M(v)

F.S. (v) = 2,59
   es verifica que F.S. >1,8 i per tant s'està en bones condicions en front a bolcament

COMPROVACIÓ EN FRONT A LLISCAMENT

F(est) =W*cos(alfa)+(E1+E2-E3)*sen(alfa)

F(est) = 3,33 tn

F(d) = (E1+E2-E3)*cos(alfa) - W*sen(alfa)

F(d)= 0,28 tn

F.S. (d) = 0,5*F(est) / F(d)

F.S. (d) = 5,94
   es verifica que F.S. >1,5 i per tant s'està en bones condicions en front a lliscament

TENSIONS TRANSMESSES AL TERRENY

Semiample  base (b): 0,53 m

N = F(est) Fv = 3,33 tn

M = abs(Me1M + Me2M + Me3M+ Me4M + Me5M + MepM - Mv1M - Mv2M) M = 0,72 mtn

e = M / N e = 0,22 m

         Donat que e> B/6, essent B l'ample de la fonamentació, la  màxima tensió transmessa al terreny 
s'avalua segons :

x=3*(b-M/N) x= 0,93 m
smax=2*N/x smax= 7,13 tn/m2 = 0,71 kp/cm2
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ANNEX 10. EXPROPIACIONS 

 
 

 
1. OBJECTE. 
 

El present annex té per objecte definir totes les característiques dels terrenys que cal 
expropiar per executar les obres del projecte del vial de vianants de l’Eix Valldeix, Tram camí de 
Santa Rita – Touring club. 
 

L’inventari realitzat inclou la informació següent: 
 

- Número d’ordre de la finca. 
 
- Referència cadastral de la parcel·la. 

 
- Superfície afectada. 

 
- Naturalesa dels terrenys afectats. 

 
- Valor dels terrenys afectats. 

 
Aquesta informació s’ha obtingut a partir de les dades existents a l’Ajuntament, i en la web 

del cadastre. El que no puc obtenir, són les dades del propietari titular de la parcel·la, ja que 
necessito d’un permís especial, ni el preu de l’expropiació, ja que és una valoració dels terrenys 
que hauria de fer un enginyer agrícola in situ. 

 
El traçat del vial ocupa terrenys del terme municipal de Mataró. 
 
En els plànols (número 17) es representen les finques, les zones d’ocupació, el traçat del 

nou vial i les línies d’expropiació i ocupació temporal del projecte. 
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2. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS. 
 

− FINCA Nº 1 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. Sistema de parcs i jardins urbans (clau V) i Sistema H-
Cr. 

 
ADREÇA:    Camí de santa Rita, 2. (08304 Mataró)  
 
SUPERFÍCIE EXPROPIADA:  337.78 m2 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  3918701DG5031N0001AT 
 
 
 

− FINCA Nº 2 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. Sistema de parcs i jardins urbans (clau V) i Sistema H-
Cr. 

 
ADREÇA: Carrer de Can Marquès, 2. (08304 Mataró).  
 
SUPERFÍCIE EXPROPIADA:  1.007,75 m²  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  3918710DG5031N0001LT 
 
 
 

− FINCA Nº 3 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. Zona de valor agrícola (Clau 7) i Sistema H-Cr. 
 
ADREÇA: Riera de Can Bruguera (Poligon 3, parcel·la 9), 08304 

Mataró  
 
SUPERFÍCIE EXPROPIADA:  3.211,46 m²  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  08120A003000090000ZA 
 
 
 

− FINCA Nº 4 
 

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. Zona de valor agrícola (Clau 7) i Sistema H-Cr. 
 
ADREÇA: Riera de Valldeix (Poligon 3, parcel·la 8) , 08304 Mataró 
 
SUPERFÍCIE EXPROPIADA:  1.056,34 m²  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  08120A003000080000ZW 
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ANNEX 11. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
 

 
 
 
Pel que fa a alternatives, tenim vàries opcions. 

- Alternativa 1: Fer un carrer segregat de la riera, amb calçada per a vehicles i 
vorera per a vianants. 
- Alternativa 2: Fer un vial segregat de la riera, només per a vianants. 

• Alternativa 2.1: Que el vial discorri pels dos costats de la riera, 
segons el tram. 

• Alternativa 2.2: Que el vial discorri pel mateix costat de la riera 
durant el seu recorregut. 

 
Per cada alternativa, tenim dues opcions per enllaçar el final del vial amb el camí que 
segueix. 

– Opció A: Fer un creuament amb un pas de vianants. 
– Opció B: Fer un rotonda i que els vianants hagin de fer la volta a la 

rotonda per seguir l’itinerari.  
 
 
Alternativa 1. Vial independent paral·lel a la riera 
 
Es defineix un traçat de l’eix Valldeix segregat de la Riera de Can Bruguera. Es proposa 
un vial que discorre paral·lel a la Riera, en uns trams pel marge dret i en d’altres pel 
marge esquerre amb l’objectiu de minimitzar les afectacions sobre les finques 
col·lindants. 
 
La posició del vial s’ha efectuat respectant la vegetació de les motes que constitueixen 
els marges de la Riera, i tenint en compte si es tractava de terrenys agrícoles o finques, ja 
que és més econòmic d’expropiar un camp que una part d’una finca. 
 
Es preveu per aquests vial una secció de 9 m ; 6 m de calçada per la circulació dels 
vehicles i 3 m de vorera pels vianants i bicicletes.  
 
Ja que la riera serà utilitzada única i exclusivament per al cabal d’aigües, es podrà 
eliminar l’actual paviment deixant-lo amb el sauló natural per reduir la velocitat de l’aigua, 
tot protegint els marges amb esculleres. 
 
Aquesta alternativa no és viable per diferents motius: un d’ells el pressupost, ja que el fet 
de segregar també el trànsit de vehicles de la riera (no només el de vianants) és més 
costós, i des de l’ajuntament es veuria com una inversió poc útil, ja que el trànsit rodat ja 
circula bé per la riera. Un altre motiu tan o més important que el primer, és que ja hi ha un 
tram del vial per a vianants construït, així que aquesta alternativa seria incompatible amb 
el tram ja construït.  
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Alternativa 1: seccions tipus

 
 

Alternativa 1 + opció 2
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Alternativa 2.1. Vial per a vianants que discorre pels dos marges de la riera, segons        
     el tram 
 
Es defineix un traçat de l’eix Valldeix segregat de la Riera de Can Bruguera. Es proposa 
un vial que discorre paral·lel a la Riera, en uns trams pel marge dret i en d’altres pel 
marge esquerre amb l’objectiu de minimitzar les afectacions sobre les finques 
col·lindants. 
 
La posició del vial s’ha efectuat respectant la vegetació de les motes que constitueixen 
els marges de la Riera, i tenint en compte si es tractava de terrenys agrícoles o finques, ja 
que és més econòmic d’expropiar un camp que una part d’una finca. 
 
 
Es preveu per aquests vial una secció 3 m de vorera pels vianants i bicicletes. 
 
El motiu pel qual no m’he decantat per aquesta alternativa, és que en el PGO de Mataró, 
hi ha previst convertir les finques del marge esquerra (mirant en el sentit de les aigües) en 
una urbanització, per tant els terrenys són més rentables a l’hora d’expropiar. També és 
degut a que pel marge esquerra hi ha menys serveis afectats que pel marge dret, i també 
és una rebaixa del pressupost final. 
 
 
 
Alternativa 2.2. Vial per a vianants que discorre pel marge esquerra de l’eix 
 
Es defineix un traçat del vial peatonal de l’Eix Valldeix, segregat de la Riera de Can 
Bruguera. El vial es disposa sempre al marge esquerra de l’eix – en el sentit de les 
aigües –. En el tram més aigües avall i per tal de preservar la mota arbrada existent, el 
vial peatonal es disposa a l’altre costat de la mota, de manera que és la mateixa mota la 
que protegeix als vianants del tràfic i de les avingudes. 
 
En el tram superior, on no hi ha mota, el vial peatonal, també es disposa al marge 
esquerre, a una alçada variable d’entre 1 i 1,5 m respecte l’actual rasant de l’eix i amb un 
parterre de separació entre ells. Aquest parterre serà un talús ajardinat protegit per  una 
escullera de base. 
 
El motiu pel que s’ha decidit projectar tot l’eix pel mateix costat (l’esquerra), és que les 
finques afectades passaran en breus a ser terrenys urbanitzables de l’ajuntament, ja que 
en el PGO de Mataró consta que volen fer una urbanització en els propers anys.  
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Alternativa 2.2 + opció 1

Amb taronja es el tram de vial ja construït, i amb rosa i verd és l’alternativa
proposada, que discorre pel costat esquerra de la riera (baixant). Plànol 19.

 
Alternatives connexió 
 
Opció A: vorera i creuament 
 
Una alternativa per connectar el vial projectat amb el camí que segueix pel costat de la 
carretera de Valldeix és fer un creuament amb un pas de vianants elevat, i projectar uns 
26 m de vorera per l’altre costat fins a empalmar amb el camí existent. El pas de vianants 
passa per la mitjana que ja està construïda i separa els dos sentits de circulació. 
 
Aquesta alternativa és perfecta per l’objectiu que volem aconseguir, ja que permet 
variacions i modificacions en un futur si es decideix construir la rotonda finalment, i també 
és una de les opcions més econòmiques per unir el vial amb el camí per a vianants. 
 

Opció A: pas de vianants

Vial projectat

Camí existent
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Opció B: rotonda 
 
La connexió amb els diferents vials i el camí ja existent a partir del Touring club riera 
avall, es fa mitjançant una rotonda, que uneix la riera de Can Bruguera, la riera de Can 
Soler i el camí dels contrabandistes.  
 
La rotonda està prevista en el PGO de Mataró, i implica variar els traçats i modificar les 
seccions d’alguns dels camins esmentats, així que en aquest projecte no es possible fer 
l’enllaç mitjançant la rotonda, s’ha de fer un enllaç provisional que doni continuïtat al vial 
per a vianants. 
 
 

Opció B: rotonda

 



ANNEX 12. TOPOGRAFIA  
 
 

1. Introducció 
 
La realització d’aquest projecte a estat en base a la topografia de detall subministrada 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Mataró. L’escala de la cartografia amb la qual 
s’ha treballat és 1:1.000.  
 
Totes les dades que s’han utilitzat, referents al replanteig i aixecament topogràfic han 
estat tractades amb el programa MDT 5 referent al Model Digital Terrestre i hauran de 
ser facilitades al equip de topografia encarregat de realitzar els amidaments mensuals i 
certificacions. 
 
Imatge de la triangulació: 
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ANNEX 13. ENLLUMENAT PÚBLIC  
 
 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

En el present projecte s'estudia i desenvolupa l'enllumenat públic del vial per a vianants a l’eix 
Valldeix, entre el camí se Sta. Rita i el Touring Club, a la ciutat de Mataró.  
 
 
 
2. NORMES REGLAMENTÀRIES APLICABLES 
 

A més de les normes del Comitè Electrotècnic Espanyol, tota la instal·lació compleix les Normes del 
Reglament de Baixa Tensió. 
 
 
 
3. ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
 
 
3.1. Càlcul del nivell lluminós i el factor d'uniformitat 
 
 S'ha utilitzat per aquest càlcul l'ordenador amb un programa adient, de manera que s'adjunten els 
fulls dels resultants obtinguts. 
 
 El procés comprèn dues fases: 
 

a) Determinació mitjançant les corbes dels gràfics de coeficient d'utilització de la separació entre 
punts de llum de manera que resulti la il·luminació prefixada. 

 
b) Comprovació de la il·luminació mitja obtinguda mitjançant el càlcul de les il·luminàncies 

resultants en 12 punts de la calçada i les uniformitats corresponents. Per a calcular la 
separació entre punts de llum, s'utilitza la fórmula: 

 

L
F fk U

b E
× ×
×

 

 
en la que: 

 
L  = Separació entre punts de llum. 
F = Flux lluminós útil de la làmpada. 
U = Coeficient d'utilització. 
fk = Factor de depreciació. 
b = Amplària de la calçada. 
E = Nivell mig d’il·luminació en servei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
 
4.1. Cables i canalitzacions 
 
 D'acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió les línies d'alimentació dels punts de llum 
seran subterrànies, amb cable concèntric de coure amb aïllament de PVC de 1000 volts, allotjades a 
l'interior de tubs corrugats de 100 mm de diàmetre a fi de fer possible la seva substitució en cas d'avaries. 
 
 Les seccions estan grafiades als plànols d'enllumenat públic. Les derivacions a cada làmpada 
seran de 2 x 2,5 mm². 
 

S’instal·la sistema de doble fluxe. 
 
4.2. Càlcul de la línies d'alimentació 
 
 Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, les Instruccions del 
Reglament de Baixa Tensió. 
 
 La secció dels conductors s'ha determinat de forma que la caiguda de tensió entre l'origen de la 
instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui inferior al 3 %, és a dir inferior a 11,4 volts, essent la secció 
mínima de 6 mm². 
 
 Per al càlcul, la potència a considerar a cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la 
potència en wats de cadascun. 
 
 Les fórmules aplicables per als càlculs seran: 
 
 Per a la intensitat: 
 

I
P

u Cos
=

× ×3 μ
 

 
  
Per a la caiguda de tensió: 

q
l I Cos
R S

=
× × ×

×
3 μ

 

 
 en les que: 
 
 I = Intensitat en Ampers. 
 P = Potència transportada en wats. 
 U = Tensió entre fases (380 V). 
 q = Caiguda de tensió en volts. 
 l = Llargada del tram en m. 
 R = Resistivitat del coure = 56. 
 S = Secció del conductor en mm². 
 
 
 Al fulls de càlculs es veu que s'acompleix que: 
 

a) La caiguda de tensió en el punt més desfavorable és inferior al 3 % de 380 V. 
 

b) La intensitat que circula per cada conductor és inferior al límit assenyalat pel Reglament 
segons cada secció. 

 



4.3. Proteccions de posada a terra 
 
 A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·laran plaques d'acer galvanitzat 
de 0,5 x 0,5 m envoltades de sals minerals a cada punt de llum. Unint totes les plaques es disposarà una 
línia de terra formada per cable nu de coure de 35 mm² de secció. 
 
 Aquest cable anirà soterrat directament a terra i a 50 cm de profunditat com a mínim. Totes les 
unions es faran amb soldadura al.luminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
 
 S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10 Ω. La unió a la columna es farà amb terminals a 
pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. S'utilitzaran interruptors magnetotèrmics i uns 
diferencials amb una sensibilitat de 30 mA havent-se de complir que: 
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PROJECTE: TRAÇAT EIX VALLDEIX
Quadre de Comandament: QC1
Línia: 1
Factor multiplicador de potència: 1,8
Conductivitat del coure: 56

QC1 - Línia 1

TRAM Longitud Potència Secció Intensitat Caiguda unit. Caiguda V Caiguda %
(m) (W) (mm) (A) (V) (V) (%)

1.1 - 1.2 19 170 6 0,547 0,046 0,046 0,01
1.2 - 1.3 19 340 6 1,094 0,091 0,137 0,04
1.3 - 1.4 19 510 6 1,641 0,137 0,273 0,07
1.4 - 1.5 19 680 6 2,188 0,182 0,455 0,12
1.5 - 1.6 19 850 6 2,735 0,228 0,683 0,18
1.6 - 1.7 19 1020 6 3,282 0,273 0,956 0,25
1.7 - 1.8 19 1190 6 3,829 0,319 1,275 0,34
1.8 - 1.9 19 1360 6 4,376 0,364 1,639 0,43

1.9 - 1.10 19 1530 6 4,923 0,410 2,049 0,54
1.10 - 1.11 19 1700 6 5,470 0,455 2,504 0,66
1.11 - 1.12 19 1870 6 6,017 0,501 3,005 0,79
1.12 - 1.13 19 2040 6 6,564 0,546 3,552 0,93
1.13 - 1.14 19 2210 6 7,111 0,592 4,144 1,09
1.14 - QC1 33 2380 6 7,657 1,107 5,251 1,38

280

PROJECTE: TRAÇAT EIX VALLDEIX
Quadre de Comandament: QC2
Línia: 2
Factor multiplicador de potència: 1,8
Conductivitat del coure: 56

QC2 - Línia 2

TRAM Longitud Potència Secció Intensitat Caiguda unit. Caiguda V Caiguda %
(m) (W) (mm) (A) (V) (V) (%)

2.1 - 2.2 19 170 6 0,547 0,046 0,046 0,01
2.2 - 2.3 19 340 6 1,094 0,091 0,137 0,04
2.3 - 2.4 19 510 6 1,641 0,137 0,273 0,07
2.4 - 2.5 19 680 6 2,188 0,182 0,455 0,12
2.5 - 2.6 19 850 6 2,735 0,228 0,683 0,18
2.6 - 2.7 19 1020 6 3,282 0,273 0,956 0,25
2.7 - 2.8 19 1190 6 3,829 0,319 1,275 0,34
2.8 - 2.9 19 1360 6 4,376 0,364 1,639 0,43

2.9 - 2.10 19 1530 6 4,923 0,410 2,049 0,54
2.10 - 2.11 19 1700 6 5,470 0,455 2,504 0,66
2.11 - 2.12 19 1870 6 6,017 0,501 3,005 0,79
2.12 - 2.13 19 2040 6 6,564 0,546 3,552 0,93
2.13 - 2.14 19 2210 6 7,111 0,592 4,144 1,09
2.14 - 2.15 19 2380 6 7,657 0,638 4,781 1,26
2.15 - 2.16 19 2550 6 8,204 0,683 5,464 1,44
2.16 - QC2 15 2720 6 8,751 0,575 6,039 1,59
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Emisión de luz 1:  
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Clasificación luminarias según CIE: 71 
Código CIE Flux: 25  51  77  71  75 
 
7249 :  
Cuerpo óptico constituido por un soporte en metal cableado y por un difusor 
en policarbonato, opalino o transparente. En el interior del difusor se puede 
montar un reflector de lamas de aluminio pintado en color blanco que 
permite un mayor control del flujo luminoso. El cuerpo óptico puede ser 
montado en un poste perfilado en aluminio (Cód. 190.15), en un poste 
cilíndrico en acero con un diámetro en su extremo de 89 mm. (Cód. 
1932.15), pintados en color gris.  
 
1930 :  
Poste perfilado con placa base realizado en aluminio de fundición y 
posteriormente pintado con pintura acrílica de doble recubrimiento. La 
sección y espesor del poste están en conformidad a las especificaciones de 
homologación previstas por la normativa europea UNI EN 40. Pernos de 
anclaje realizados en acero inoxidable. En la parte superior incluye fijación 
realizada en fundición de aluminio que permite el anclaje de un difusor 
realizado en policarbonato.  
 
 
7249.001 - Cuerpo óptico 150 W HSE - Blanco  
1930.015 - Poste perfilado con placa base H=3320mm - Gris  
1701 - Lámpara Vapor de sodio 150W E40 

Emisión de luz 1:  
 

 
 
Existencias: 
•2 x 

Valoración de deslumbramiento según UGR

ρ Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 16.1 17.3 16.8 18.0 18.8 16.1 17.3 16.8 18.0 18.8
3H 18.6 19.6 19.3 20.4 21.2 18.6 19.6 19.3 20.4 21.2
4H 19.8 20.8 20.5 21.6 22.4 19.8 20.8 20.5 21.6 22.4
6H 21.0 21.9 21.7 22.7 23.6 21.0 21.9 21.7 22.7 23.6
8H 21.6 22.5 22.3 23.3 24.2 21.6 22.5 22.3 23.3 24.2

12H 22.1 23.0 22.9 23.8 24.7 22.1 23.0 22.9 23.8 24.7

4H             2H 17.0 18.0 17.7 18.7 19.6 17.0 18.0 17.7 18.7 19.6
3H 19.6 20.5 20.3 21.3 22.2 19.6 20.5 20.3 21.3 22.2
4H 21.0 21.8 21.7 22.6 23.5 21.0 21.8 21.7 22.6 23.5
6H 22.3 23.0 23.1 23.9 24.8 22.3 23.0 23.1 23.9 24.8
8H 23.0 23.7 23.8 24.5 25.5 23.0 23.7 23.8 24.5 25.5

12H 23.6 24.3 24.4 25.1 26.1 23.6 24.3 24.4 25.1 26.1

8H             4H 21.5 22.2 22.3 23.0 24.0 21.5 22.2 22.3 23.0 24.0
6H 23.1 23.7 23.9 24.5 25.5 23.1 23.7 23.9 24.5 25.5
8H 23.9 24.4 24.7 25.3 26.3 23.9 24.4 24.7 25.3 26.3

12H 24.7 25.2 25.6 26.0 27.1 24.7 25.2 25.6 26.0 27.1

12H             4H 21.6 22.2 22.4 23.0 24.0 21.6 22.2 22.4 23.0 24.0
6H 23.3 23.8 24.1 24.6 25.7 23.3 23.8 24.1 24.6 25.7
8H 24.2 24.6 25.0 25.5 26.6 24.2 24.6 25.0 25.5 26.6

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.2 +0.2   /   -0.2
S = 2.0H +0.3   /   -0.4 +0.3   /   -0.4

Tabla estándar BK11 BK11

Sumando de 
corrección 8.0 8.0

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 14000lm Flujo luminoso total
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Perfil de la vía pública 
 

 
Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 3,000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

21.00 m0.00

1.00 m

Luminaria: iGuzzini 7249_1930 EMILIA
Flujo luminoso de las luminarias: 14000 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 87 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Potencia de las luminarias: 170.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 1.500 m
Altura del punto de luz: 1.750 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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iGuzzini 7249_1930 EMILIA 
N° de artículo: 7249_1930 
Flujo luminoso de las luminarias: 14000 lm 
Potencia de las luminarias: 170.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 71 
Código CIE Flux: 25  51  77  71  75 
Armamento: 1 x 1701 (Factor de corrección 
1.000).
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1

21.00 m0.00

3.00 m

0.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:194

Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 21.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 16 6
Valores de consigna según clase: ≥ 15 ≥ 5
Cumplido/No cumplido:
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PLEC DE CONDICIONS 



 

pàg. 1 

 

100 DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL 
 
 Definició 
 
 Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es 
detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció de les 
quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec particular i a les instruccions del tècnic 
director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de 
detall que es puguin presentar. 
 
 Els documents del projecte són els següents: 
 
- Document 1 : MEMÒRIA I ANNEXOS 
- Document 2 : PLÀNOLS 
- Document 3 : PRESSUPOST 
- Document 4 : PLEC DE CONDICIONS 
 
 S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de 
compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de 
licitació sota pressupost, són: 
 
- Plànols 
- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions 
  Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars) 
- Quadre de preus, núm. 1 
- Quadre de preus, núm. 2 
- Pressupost total 
 
 La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb 
tots els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials. 
 
 Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el 
contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
 Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; 
per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les 
dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, 
maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de 
l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 
 
 El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir 
prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 
 
 Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas 
d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que 
prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre 
les prescripcions tècniques generals. 
 
 El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou 
definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte. 
 
 
  
Normes d'aplicació general 
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 Per a totes les obres objecte d'aquest contracte regiran les especificacions del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3, aprovat per Ordre 
Ministerial del 21-1-88 (d'ara endavant, PG-3), amb tots els complements i les modificacions posteriors, 
excepte en les que siguin explícitament complementades, substituïdes o modificades per aquest Plec de 
Condicions Tècniques Particulars, el qual, per a millor identificació i localització, segueix en els articles la 
numeració d'aquell. Cal entendre que els aspectes, fins i tot considerats en articles del PG-3 explícitament 
desenvolupats en el Plec Particular, que no quedin expressament regulats per aquest Plec Particular se 
sotmetran a les determinacions del PG-3. 
 
 Com a norma general, a més, es consideren aplicables les disposicions que a continuació 
s'enumeren: 
 
− Reial Decret Legislatiu 2/2008, sobre règim del sòl i valoracions. 
 
− Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(TRLUC), modificat pel Decret Llei 1/2007. 
 
− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
− Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. (Capítol 

1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques). (DOGC núm 1526 de 4/12/1991) 
 
− Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2 : 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). (DOGC núm. 2043 de 
28/04/1995) 

 
− Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques. 
 
− Decret 1098/2001. de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
 
− Decret 3854/1970, de 31 de desembre, (obres públiques) pel qual saprova el plec de clàusules 

administratives generals per a la contractació d’obres de l’Estat. S’adapta la figura del contracte 
d’estudis i serveis tècnics a l’esquema d’aquest, per Ordre de 23 de juliol de 1975. 

 
− Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la 

contractació d’aquestes obres. 
 
− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
− Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, 

Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
− Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la Comissió 

Permanent del Formigó. 
 
− Decret 996/1999, d’11 de juny, per el qual es modifica el Reial Decret 1177/1992, de 2 d’octubre, 

per el que es reestructura la Comissió Permanent del Formigó, i el Reial Decret 2661/1998, d’11 
de desembre, per el que s’aprova la Instrucció del Formigó Estructural (EHE). 

 
− Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per 

Ordre de 12 de Febrer de 1998. 
 
− Decret 1829/1995, de 10 de novembre, per el que s’aprova la norma bàsica de l’edificació NBE 
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EA-95 “Estructures d’acer en edificació”. 
 
− Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 
− Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 

2/02/2000) 
 
− Ordre de 21/6/65 ,Instrucció 5.1.IC. Drenatge de carreteres. . Modificacions BOE 23/5/90. 
 
− Ordre de 14/05/1990 per la que s’aprova la Instrució de carreteres 5.2-IC “Drenatge superficial”. 

BOE 17/09/1990) 
 
− Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : “Seccions de 

ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)  
 
− Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”. 
 
− Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: “Rehabilitació de 

ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 
 
− Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de Construcció 

Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSE-02). 
 
− UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació utilitzades 

per peatons i vehicles. Principis de construcció, assaigs de tipus, marcat, control de qualitat. 
 
− Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1967 i 

del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament la resta de les Normes UNE. 

 
− Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres”    

   (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
                   Posteriors modificacions: 

− Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

− Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

− Ordre Circular 293/86 T. 

- Ordre Circular 294/87 T, de 23/12/87 

− Ordre Circular 295/87 T 

− Ordre Ministerial de 21/01/88 ( BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 

Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4) 

- Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

− Ordre Circular 299/89. 

− Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 

PG. 

 

− Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89). 

- Ordre Circular 311/90, de 20 de març. 

− Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
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− Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats artícles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 

conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 28/01/2000). 

− Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats artícles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 

senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

− Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

− Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig. 

- Ordre Ministerial FOM/475/2002 de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 

determinats artícles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres 

de carreteres i ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

− Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen 

determinats artícles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 

Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments 

(BOE, de l’11 de juliol). 

- Ordre Circular 8/01. 

- Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats artícles 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, 

relatius a ferms i paviments. 

− Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario".  Normes DIN, 
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document 
contractual. 

 
− Normes 8-1-IC, 8-2-IC I 8-3-IC per a la senyalització horitzontal i vertical i per barreres de 

seguretat, aprovades per Ordre de 16/7/87. Correcció d’errors en BOE núm. 233 e 29/9/87. 
 
− Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament electrotècnic per la baixa tensió. 

(BOE núm. 224 de 18/09/02) 
En particular : 
− ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 
− ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 
− ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de distribució. 
− ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior. 
− ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 
− ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 

 
− Ordre de 19/12/1977 per la qual es modifica la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent 

reglament electrotècnic per la baixa tensió. 
 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001). 
 
− Decret 3151/1968, de 28 de novembre (Indústria), pel qual s’aprova el Reglament de línies 

elèctriques aèrias d’alta tensió. Correcció d’errors  BOE núm 58 de 8/3/1969. Es dicta de 
conformitat l’art. 32. Ordre de 18 de maig de 1988. 

 
− Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al DOGC. 
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− Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 

Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de transformació. (BOE núm. 288 de 1/12/82. 
 
− Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la que 

s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984).  

 
− Reglament de Línies Elèctriques Aèrias d'Alta Tensió.  Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
 
− Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia  ,de característiques que han de complir 

les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments públics que discorren pel 
subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 

 
− Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya , per el que 

es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’artícle 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 
1649 de 25/9/1992). 

 
− Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-f1-003 

CTNE. 
 
− Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de 

Barcelona. 
 
− Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les 

Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 
− Codi de circulació vigent. 
 
− Decret 1098/2001. de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. (BOE 26/10/10). 
 
− Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes 

dels laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques, es dicta en relació, sobre conversió a euros de 
les quantitats indicades : Resolució 12/2001, de 29 de novembre. 

 
− Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003). 
 
− Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text Refòs legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 
 
− Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 

l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 
 
− Decret Legislatiu 1/2001 , de 20 de juliol, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües. 

(BOE 24/07/01). 
 
− Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. (DOGC 22/07/99). 
 
 
 
− Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 
 
− Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre de 27 de 
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juliol de 1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 1975, es 
desenvolupa la norma per Ordre de 23 de desembre de 1975. 

 
− Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. Ordre de 

15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 
 
− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts del 

MOPU. Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer e 2002 
i derogant-se els indicats. 

 
− Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny  de 1973. 
 
− N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 
− NBE-FL-90. Murs resistents de fàbrica de totxana. Reial Decret 1723/1990 de 20 de desembre. 
 
− RL-88. Plec general de condicions per a la recepció de totxos ceràmics en els obres de 

construcció. Ordre de 27 de juliol de 1998. 
 
− Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, per el que s’aprova la norma bàsica de l’edificació NBE-CPI-

96. Condicions de proteccions contra incendis en els edificis.  
 
− RC-97. Instrucció per a la recepció de ciments. Reial Decret 779/1997 de 31 de maig 
 
− RY-85. Plec de condicions per a la recepció de guixos en les obres de construcció. Ordre de 31 

de maig de 1985. 
 
− Decret 1312/1986, e 25 d’abril, per el que es declara obligatoria “l’homologació de guixos i 

escaiola per la construcció” així com el compliment de les especificacions tècniques dels 
prefabricats y productes  afins de guixos i escaioles i la seva homologació per el Ministeri 
d’Indústria i Energia. 

 
− RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en obres de 

construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 
 
− Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 
− Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 
− Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat. 

 
 
− Llei 31/1995 de 8 de novembre , de  prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 10/11/95). 
 
− RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 
 
 
 
− La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 

legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
Contracte. 
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 Es considera aplicable la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 
 
 En cas de contradicció o simple complementació de diverses  normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
 
 L'adjudicatari s'ha d'atenir, en l'execució d'aquestes obres, a tot allò que sigui aplicable en les 
disposicions vigents en relació a la reglamentació de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, 
plus, subsidis de vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, càrregues socials 
i, en general, totes les disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les 
obres per contracte amb destinació a l'Administració Pública. 
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101 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 Funcions del director de l'obra 
 
 Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les 
següents: 
 
 - Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de 

les condicions contractuals. 
 
 - Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i el compliment del programa de treball. 
 
 - Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 

deixen a la seva decisió. 
 
 - Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall. 
 
 - Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions 
del contracte. 

 
 - Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per 

remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat. 
 
 - Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment 

normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes 
corresponents. 

 
 - Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns 
afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats 
amb les obres. 

 
 - Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà 
de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra. 

 
 
 
 - Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del 

Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats. 
 
 - Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del 

contracte. 
 
 - Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes. 
 
 El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al  
desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades. 
 
 
 Personal del contractista 
 
 La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la 
resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida. 
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 La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i 
terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat 
per fer-ho. 
 
 El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així 
resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a 
subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les 
obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats 
d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients 
perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit. 
 
 Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions 
pertinents. En el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran 
d'estar expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat. 
 
 
 Ordres al contractista 
 
 La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres 
emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es 
comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals 
esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència. 
 
 El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, 
cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i 
reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les 
remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas. 
 
 En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà 
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense 
que pugui tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar 
l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la 
Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que 
disposi el que calgui. 
 
 
 
103 INICI DE LES OBRES 
 
 Inspecció de les obres 
  
 El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les 
obres. 
 
 Programa de treballs 
 
 El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de 
l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el 
qual ha de constar: 
 
 a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del 

volum de cadascuna. 
 
 b) Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb 

expressió dels seus rendiments mitjans. 
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 c) Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

 
 d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
 
 e) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
 El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per 
als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació. 
 
 El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és 
exigible com a tal. 
 
 Ordre d'inici de les obres 
 
 La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una 
altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà 
a la data d'aquella. 
 
 Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del 
Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu 
dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència 
immediata i directa de les ordres que emet. 
 
 L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de 
comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o 
d'acceptació que resultin necessaris. 
 
 
104 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 
 Replanteig de detall de les obres 
 
 L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció 
Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall. 
 
 El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i 
subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme. 
 
 El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin. 
 
 Equips de maquinària 
 
 Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa 
per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
 Assajos 
  
 El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la 
Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, 
com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells 
que es requereixin sense cap abonament. 
 
 En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el 
director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El 
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contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes 
del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.  
 
 Materials 
 
 No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció 
Facultativa. 
 
 
 
 En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les 
disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i 
assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la 
part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
 L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la 
realització d'aplecs a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada 
idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol 
defecte de qualitat o uniformitat.  
 
 Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix 
terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de 
l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal 
efecte el contractista aportarà tot el que calgui per  definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i 
les mesures correctores que proposi. 
 
 Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de 
qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i 
certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol  cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la 
realització d'assajos i proves que estimi convenients. 
 
 Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la 
necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. 
També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, 
pròpies a l'obra o alienes. 
 
 Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable 
per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament. 
 
 Aplecs 
 
 L'emplaçament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, 
tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista 
delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el 
condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit 
serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detraiment de la primera certificació que es produeixi dels 
imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió. 
 
 Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven 
en principi. 
 
 Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista. 
 
 Treballs nocturns o festius 
 
 Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les 
unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la intensitat 
que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. 
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 Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. 
 
 Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la 
Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada. 
 
 Construccions i conservacions de desviaments 
 
 El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació 
de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra. 
 
 També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el 
trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat 
construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris. 
 
 Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests 
treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives. 
 
 Senyalització de les obres i instal·lacions. 
 
 L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat 
suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol 
accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels 
accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari. 
 
 En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents: 
 
 1. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a 

calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs 
de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte 
directament o indirectament als treballs en execució. 

 
 2. Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals 

reglamentaris específics. 
 
 3. Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o 

altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions 
han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la 
jornada i sempre que no s'hi treballi directament. 

 
 4. A la nit no hi pot mancar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització 

lluminosa. 
 
 Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu 
número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot tipus 
que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres. 
 
 Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres 
organismes, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes 
d'aquells organismes interessats. 
 
 Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució 
origini el compliment de tot allò que disposa aquest article. 
 
 Precaucions especials durant l'execució de les obres 
 
 És aplicable el que estableix l'article 104.10 del PG-3. 
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 La cura per ocasionar el mínim de pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les 
zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició 
inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà.  
 La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la 
modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les 
sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació. 
 
 
105 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
 
 Danys i perjudicis 
 
 El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
marxa de les feines. 
 En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu 
personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les 
responsabilitats que comportin. 
 
 Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre 
explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim 
Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers 
com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per 
raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es 
derivin de tal reparació. 
 
 Evitació de contaminacions 
 
 El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació 
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o 
privat. 
 
 És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les 
adequades condicions de neteja. Ha de  retirar immediatament runes, materials no utilitzables, 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplecs en obra a 
l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs 
necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb 
l'ordre, la higiene i el  decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai 
públic i ostensible. 
 
 El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és 
també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis 
d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb 
la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat 
d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin 
donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El 
director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer aleshores una inspecció -a la qual podrà 
convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba 
conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest 
moment. 
 
 
 Serveis afectats 
 
 Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra 
soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran 
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objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia 
investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les 
despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d'abonament independent. 
 
 
106 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
 Amidament de les obres 
  
 El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, 
per tal de documentar els amidaments. 
 
 En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets as 
built integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els 
elements i les instal·lacions construïts. 
 
 
 
 Abonament de les obres 
 
 A) Certificacions: 
 Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on es 
detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les dades, la 
Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la Propietat l'import 
econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificació per part de 
la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà aportar la factura per a l'abonament de les 
feines realitzades. 
 
 B) Preus unitaris:  
 El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a 
obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el  
 
 
 
Quadre de Preus inclouen sempre el suministre del material (amb els drets de patent, cànon d'extracció, 
etc.), el transport, la manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats per a l'execució de la 
corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions 
necessàries per a acabar la unitat corresponent, així com les despeses indirectes. La justificació del preu 
unitari amb la descripció i descomposició de les operacions i materials necessaris per a executar cada 
unitat d'obra no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la 
unitat d'obra. Per això, les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat 
d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 C) Partides alçades:  
 Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, 
als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu defecte, 
a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
 Altres despeses a càrrec del contractista 
 
 A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a 
càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses 
següents: 
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 - Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les 
comprovacions respectives. 

 
 - Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars. 
 
 - Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i 

materials. 
 
 - De protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint 

les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants. 
 
 - Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
 
 - Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, 

camins i altres vies auxiliars. 
 
 - Les de construcció i conservació de desguassos. 
 
 - Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la 

senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament incloses en el 
Pla de Seguretat i Higiene. 

 
 - Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra. 
 
 - Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants. 
 
 - Les de restitució, reposició  o correcció de les zones de préstecs o aplecs. 
 
 - Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament 

d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del seu consum. 
 
 - Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals. 
 
 
 - Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles. 
 
 - Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o 

d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior saneig de les zones afectades. 
 
 - Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres. 
 
 - Les despeses ocasionades per danys a tercers. 
 
 - Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també  dels treballs 

topogràfics. 
 
 - Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin 

a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció. 
 
 L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, 
autoritzacions, visats..., necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en 
funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells. 
 
 Les despeses del control de qualitat fins a l'1,5 % del pressupost d'execució per contracte del 
projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no 
siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a 
càrrec del contractista. 
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 EL TÈCNIC MUNICIPAL    EL CONTRACTISTA 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIES D'APROVACIÓ 

APROVACIÓ INICIAL
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació
òrgan i data 
 

APROVACIÓ DEFINITIVA
 
 
 
 
 

EL SECRETARI GENERAL / per delegació
òrgan i data 
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MOVIMENT DE TERRES  
 
300 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 Consisteix a extreure i retirar, de les zones designades les terres que tenen vegetació i arrels, tots 
els arbres, les roques, les plantes, la mala herba, la brossa, la runa, les escombraries o qualsevol altre 
material no desitjable. 
 
 L'execució inclou les operacions següents: 
 
 - Excavació de terres que tenen vegetació. 
 
 - Excavació dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 
 
 - Transport dels materials objecte de la neteja i esbrossada. 
 
 Les operacions de l'excavació s'han d'efectuar amb les precaucions necessàries per aconseguir 
més condicions de seguretat i evitar perjudicis a les construccions properes, d'acord amb el que ordeni la 
Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
 Totes les roques i les arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre s'han d'eliminar fins 
a una profunditat major de cinquanta centímetres (50) per sota de l'esplanada, i menys de quinze 
centímetres (15) per sota de la superfície natural del terreny. 
 
 Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus no 
es pot remoure o fer malbé, fins que un agent autoritzat n'hagi referenciat, d'alguna altra forma, la situació 
o n'hagi aprovat el desplaçament. 
 
 Tots els treballs s'han de dur a terme de manera que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 
 
 
 Amidament i abonament: 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, independentment de la 
profunditat que s'hagi excavat. 
  
 El preu inclou la càrrega sobre el camió, el transport dels materials a l'abocador, i les taxes de 
l'abocador. 
 
 
301 DEMOLICIONS  
           
    
     Consisteix en la demolició i l'enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que calgui fer 
desaparèixer per donar per acabada l'obra. 
 
     S'inclou la demolició de tot tipus de paviments (de panot, de formigó, de llambordes, d'aglomerat 
asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, qualsevol element de la xarxa de sanejament, fonaments i 
l'enderroc de tot tipus d'elements de fàbrica i elements urbans (bancs, fanals, etc.). 
 
     Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat s'han de netejar i emmagatzemar de la 
forma i en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 
 L'execució inclou les operacions següents: 
 
 - Demolició i/o enderroc 
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 - Càrrega i transport de runa a l'abocador  
     Les operacions de demolició i/o enderroc s'han de dur a terme amb les precaucions necessàries per 
obtenir unes condicions de seguretat i evitar damnatges a les construccions properes, d'acord amb el que 
ordeni la Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns. 
            
 S'ha de tenir especial cura de no deixar elements a mig enderrocar que produeixin situació de 
risc en finalitzar els treballs. 
 
 La runa procedent de l'enderroc s'ha de transportar al més aviat possible a l'abocador. 
 
 S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que demostri que la 
runa de l'obra s'hi ha dipositat. 
 
     Amidament i abonament: 
 
     S'ha de mesurar i abonar segons el quadre de preus núm. 1. Les unitats de mesura varien segons els 
diferents elements que cal executar, i són: ml, m2, m3, ut, realment realitzats. 
 
 El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió, el transport de les runes a l'abocador o el 
lloc que designi la Direcció Facultativa, i les taxes de l'abocador. 
 
320 EXCAVACIÓ DE TERRES (ESPLANACIÓ)  
 
 S'entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny un cop feta 
l'esbrossada fins a la cota de la rasant del projecte, l'anivellació la càrrega i el transport dels materials 
sobrants a l'abocador o al lloc previst per a una posterior utilització. 
 
 Les excavacions s'han d'executar d'acord amb les dades dels plànols de detall del projecte, del 
replanteig de les obres i de les ordres de la Direcció Facultativa.  
 
 S'ha de incloure l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de la zona de desmuntada, i 
llur refí i l'execució.  
 
 Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant, necessàries, la Direcció 
Facultativa podrà ordenar una excavació addicional. 
                 
 Les excavacions es consideren no classificades a l'efecte de l'article 320.2 del PG3, i serà la 
Direcció Facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol 
tipus de terreny. 
 
 A l'esplanada es preveuran uns punts de desguàs connectats a la claveguera per tal d'evitar el 
seu anegament en cas de pluja. 
 
 S'inclou el transport de terres a qualsevol distància, i si a criteri de la Direcció Facultativa les 
terres no són adequades per a la formació de terraplens, es transportarà a l'abocador. 
 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 S'ha de mesurar i abonar per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
 En el preu s'inclou la càrrega i el transport de les terres sobrants a l'abocador i tots els elements 
auxiliars de protecció, senyalització i passos provisionals. 
 
 No s'abonaran els aplecs ni transports interiors de terres que hagin d'anar a l'abocador. 
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 No s'abonaran els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en el projecte. 
 
 
321 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
 Consisteix en totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, proveïment d'aigua, la resta de la xarxa de serveis i les rases i pous per a fonaments i 
drenatges. 
 
 L'execució inclou l'excavació, l'anivellament i el repàs i compactació de la base, l'evacuació del 
terreny i, per tant, el transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús. 
 
 Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa la que 
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny. 
 
 Les excavacions s'han de fer d'acord amb els plànols del projecte, amb les dades del replanteig 
de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa. 
 
 Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà l'inici de les 
obres d'excavació; l'excavació arribarà fins a la profunditat assenyalada en els plànols i s'obtindrà una 
superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat si les condicions de l'obra així 
ho requereixen. 
 
 Si durant l'excavació apareixen filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans 
que siguin necessaris, per esgotar l'aigua. 
 
 Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari 
-i immediatament quan així s'ordeni-, i no es retiraran sense l'ordre de la Direcció Facultativa. 
 
 Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una banqueta de 60 
cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 Es respectaran tots els serveis i les servituds que es descobreixin en obrir les rases i s'hi 
disposaran els apuntalaments necessaris. Es prendran les precaucions necessàries per evitar que la pluja 
inundi les rases obertes. 
 
 Durant el temps que estiguin obertes les rases, el contractista establirà els senyals de perill, 
especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries, llums intermitents, etc. per evitar el perill, tant 
per al trànsit rodat, com per als vianants. 
 
 No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, sense que la 
Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització corresponen després de prendre les 
dades necessàries per a valorar-les. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb l'amidament teòric dels 
plànols del Projecte i la profunditat realment executada, sempre que no sigui per sobreexcavació. 
 
 El preu inclou la càrrega i el transport de la terra sobrants, a l'abocador. I tots els elements de 
protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i apuntalament de la canalització dels 
diferents serveis, com també el repàs, l'anivellació i la compactació de la base. 
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330 TERRAPLENS 
 
 És aplicable allò que estableix l'article 330 del PG3 en el qual no resulti expressament modificat 
pel que es diu a continuació. 
 
 Consisteix en l'estesa i la compactació de terres procedents d'excavació si haguessin resultat 
idònies o de préstecs. Serà responsabilitat de l'adjudicatari comprovar, abans de fer-les servir, que la 
naturalesa dels sòls és adequada per a la formació del terraplè. 
 
 La Direcció Facultativa aprovarà la situació del préstec o els préstecs. 
 
 L'execució del terraplè inclou les operacions següents: 
 
 - Preparació de la superfície d'assentament.  
 
 - Estesa d'una tongada. 
 
 - Humectació o dessecació d'una tongada. 
 
 - Compactació d'una tongada. 
 
 El tipus de material es classifica en: tolerables, adequats i seleccionats, tal com s'indica en el 
P.G.-3. 
 
 L'equip necessari per efectuar la compactació es determinarà en funció de les característiques 
del material per compactar i segons el tipus d'obra tenint en compte les dimensions del terraplè, la situació 
en relació a obres de fàbrica, els serveis pròxims o les edificacions i altres circumstàncies que puguin 
incidir. 
 
 El fonament del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, i s'han de fer els treballs necessaris d'escarificació i compactació.  
 
 A continuació s'estendrà el material en tongades uniformes d'un gruix no superior a vint-i-cinc 
centímetres (25 cm), de manera que, i amb els mitjans adients disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, 
el grau de compactació com a mínim del 95 % del P.M. en les capes de fonament i nucli i del 97 % del 
P.M. en les capes de coronació o el que estipuli el projecte. 
 
 Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. No s'estendrà cap tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions exigides. 
 
 Les obres de terraplenar s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres.  
 
 Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans d'utilitzar-los mitjançant 
assaigs segons la freqüència i el tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, les normes vigents o la 
Direcció Tècnica. 
 
 També es faran les proves de compactació corresponents amb la freqüència i distribució que es 
determini.  
 
 En qualsevol cas, la correcta composició i execució del terraplè, independentment dels assaigs, 
serà de responsabilitat de l'adjudicatari. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurat per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
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 Si el material procedeix de la mateixa excavació, el preu inclou la càrrega, el transport, 
l'esclarificació i compactació des de la base d'assentament en un gruix de 25 cm, l'estesa, l'humectació, la 
compactació, l'anivellament i la refinació i l'acabament posterior de talussos. 
 
 I si procedeix de préstec inclou els mateixos treballs anteriors, més l'excavació i el cànon de 
préstec corresponent. 
 
 El canvi del mètode de compactació o de la maquinària no implicarà el canvi de preu. 
 
 
332 REBLIMENT I PICONAMENT DE RASES 
 
 És aplicable allò que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament modificat 
pel que es diu a continuació. 
 
 Consisteix en el rebliment i el piconament de rases amb les terres procedents de l'excavació i, si 
no són idònies, de préstec. 
 
 Els tipus dels materials han de complir les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS del 
PG-3. 
 
 El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a vint-i-cinc centímetres (25), 
perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el gruix, el grau de compactació com a mínim del 95 
% del P.M. o el que estipuli el projecte. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la 
superfície subjacent compleixi les condicions exigides. 
 
 Les obres de rebliment s'han d'executar quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
2 graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. 
 
 Les característiques dels materials per emprar s'han de comprovar abans d'utilitzar-los mitjançant 
la realització d'assaigs segons la freqüència i el tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, les normes 
vigents o la Direcció Tècnica. 
 
 També es duran a terme les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució 
que es determini.  
 
 En qualsevol cas, la correcta composició i execució del rebliment, independentment de la 
realització dels assaigs, serà de responsabilitat de l'adjudicatari. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils 
transversals. 
 
 El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implicarà canvi de preu. 
 
 El preu inclou el repàs, l'anivellació i la compactació de la darrera tongada del material quan els 
treballs posteriors de pavimentació així ho requereixin. 
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340 REPÀS I PICONAMENT DE LA CAIXA 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la caixa, i 
també la compactació exigida al projecte de la capa d'assentament. 
 
 Les obres de repàs i piconament s'han de dur a terme després de les obres de sanejament, 
enllumenat públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció de rases, una vegada 
reomplertes i piconades i tot just abans de començar el paviment. 
 
 No s'estendrà cap capa de paviment sobre l'esplanada sense que es comprovin les condicions 
de qualitat i les seves característiques geomètriques. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
 
 El repàs i piconament de la caixa d'esplanada, tant de calçades com de voreres, es consideraran 
inclosos dins de les unitats d'excavació i terraplenat, sempre que el projecte no consideri que s'hagi 
d'abonar independentment. En aquest cas s'abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a 
la partida d'obra del projecte. 
 
 El canvi del mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
 
 
351 TRANSPORT DE TERRES I RUNES 
 
 Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals, sobre camió i transport, de tota la 
runa, paviments d'enderrocs i/o demolicions i terres d'excavacions, a l'abocador o lloc on indiqui la 
Direcció Facultativa. 
 
 S'ha de presentar a la Direcció Facultativa un certificat d'abocador autoritzat que demostri que la 
runa s'hi ha dipositat. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida d'obra del 
projecte. 
 
 El preu està inclòs a cadascuna de les partides que fan referència al moviment de terres. 
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XARXA DE SANEJAMENT 
 
410 POUS DE REGISTRE  
 
 Es defineix com a tal el registre de la xarxa de clavegueram que serveix per a mantenir i unir 
diverses clavegueres en un punt. 
 
 Una vegada feta l'excavació de les terres, cal col·locar una solera de formigó en massa H-150 de 
gruix segons projecte i els tubs, de manera que els extrems d'aquests coincideixin a ras amb les cares 
interiors del pou. 
 
 Per a l'execució de les obres es faran els treballs següents: 
 
 a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus maó calat de trenta (30), envoltant els tubs de 

la claveguera, amb una alçària variable, per tal que, per damunt, quedin unitats justes dels anells 
de formigó prefabricat. 

  
 b) Arrebossat i lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó. Rejuntat dels anells amb morter. 
  
 c) Col·locació dels anells de formigó prefabricat, l'últim de forma troncocònica, perfectament 

anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del carrer l'espai suficient per a la col·locació de 
la tapa de fosa. 

  
 d) Col·locació de la tapa de fosa, de forma que la cara superior quedi a la mateixa rasant que les 

superfícies adjacents.  
  
 e) Col·locació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè cada 30 cms. 
  
 f) Reforçament, amb un gruix de 15 cms de formigó H-150, de tot l'extradós del pou. 
  
 g) Rebliment i piconament de les terres fins a un 95 % del P.M. o el que estipuli el projecte. 
  
 h) Als pous de salt, de més desnivell de 30 cm d'aigua s'han de col·locar llambordes a la base. 
 
 Cal tenir cura del bon encaix de la tapa amb el marc, que no es mogui i no faci soroll. 
 
 Els anells de formigó prefabricat han de tenir les següents dimensions: un metre (1,00 m) de 
diàmetre interior; el diàmetre del de forma troncocònica començarà en un metre (1,00 m) i acabarà en 
seixanta centímetres (0,60 m). 
 
 La tipologia i el grafisme de la tapa de registre s'han de sotmetre a l'aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
  
 
 Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut), realment  executades, amb una profunditat mitjana de 
dos metres i mig (2,5 m), d'alçada respecte la cota d'aigua. 
 
 S'aplicarà un increment del preu, per metre lineal (ml), en els pous de major profunditat, mesurat 
respecte la cota d'aigua. 
 
 En el preu queda inclòs el moviment de terres, el formigó i l'encofrat del massissat del trasdós del 
mur, el subministrament i la col·locació de la tapa, que serà sempre de fosa grisa tornejada, o bé de 
fundició dúctil del tipus PAMREX i, encara que quedi emplaçada a zona de vianants, reforçada, llevat que 
el pressupost indiqués una altra cosa. 
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411 EMBORNALS, BUNERES I PERICONS  
 
 Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per reixes, per on es 
recull l'aigua de pluja superficial per conduir-la a la xarxa de clavegueram. 
 
 Es defineix com a pericó registrable l'obra de fàbrica de maó massís o calat que serveix per a la 
confluència de diverses canonades d'aigües brutes fins a un pou de registre. En cas d'embossada en 
aquest tram, es podrà netejar el clavegueró bé des del pou o bé des del pericó. 
 
 Poden ser de diferents tipus: 
 
 * Embornal i bunera prefabricat de formigó 
 * Embornal i bunera de fàbrica de maó massís o calat 
 * Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o calat) 
 
 S'inclou en aquestes unitats l'excavació, el rebliment i el piconament de les terres i el transport de 
les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la Direcció Facultativa podrà 
ordenar que s'executi amb formigó en massa. 
 
 En l'embornal i la bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és construirà una solera 
de formigó en massa H-150 de deu centímetres (10 cm) de gruix; damunt d'aquesta base s'aixecaran les 
parets de fàbrica de maó calat de quinze cm de gruix; l'interior s'ha d'arrebossar i lliscar perfectament. El 
tub del clavegueró s'ha de posar segons s'aixequin les parets i l'acabat superficial es farà mitjançant un 
bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols de detall del projecte. 
 
 El tub del clavegueró ha de ser com a mínim de � 20 cm de PVC envoltat de formigó i no pot 
sortir mai del parament del fons de la caixa sinó d'una de les quatre parets laterals i a una distància entre 
3 i 5 centímetres sobre el fons d'aquella. El tub ha de complir les prescripcions de l'article 413. 
 
 Les buneres, les reixes i els embornals ha de ser sempre del tipus registrable i amb dispositiu 
sifònic, llevat que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa. 
 
 L'embornal o bunera ha de tenir la solera de formigó en massa H-150, un pericó de formigó 
prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa. 
 
 Després de l'acabament de cada unitat s'ha de netejar totalment i eliminar-ne totes les 
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranyes de qualsevol tipus. 
 
 
 
 Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut), realment construïdes. 
 
 
413 CANONADES DE FORMIGÓ 
 
 Es defineix com a canonades de formigó les formades per tubs prefabricats de formigó en massa 
o armat, que s'utilitzen per a les conduccions d'aigües sense pressió, ja siguin aigües negres o pluvials o 
per allotjar a l'interior cables o conduccions de serveis. 
 
 S'exclou d'aquesta unitat d'obra els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. 
També s'exclouen els utilitzats en les canonades a pressió. 
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 Aquestes canonades han de complir el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Canonades de Sanejament de Poblacions del MOPT aprovat per ordre del 15 de setembre de 1986 en tot 
allò que no sigui modificat pel present Plec. 
 Materials 
 
 El formigó i les armadures que s'utilitzin en la fabricació dels tubs, com també els materials 
emprats a les soleres i a les juntes, han de complir les condicions especificades als articles corresponents 
del Plec. 
 
 Els tubs han de ser uniformes i no tenir irregularitats a la superfície. Les arestes dels extrems han 
de ser nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. 
 
 Els tubs s'han de subministrar amb les dimensions prescrites. La paret interior no s'ha de desviar 
de la recta en més d'un mig per cent (0,5%) de la longitud útil. Els tubs no poden tenir cap defecte que en 
pugui reduir la resistència, la impermeabilitat o la durabilitat. 
 
 Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical han d'emetre un soroll clar en colpejar-los amb un 
martell petit. 
 
 Els tubs  han de  resistir  una  prova d'estanqueïtat amb una pressió interior d'1 kg/cm2 durant 
dues hores i no han de presentar fissures ni pèrdues, encara que poden tenir exsudacions. En passar a 
prova de trenc, han de donar una resistència mínima de càrrega de compressió de cinc tones per metre 
quadrat (5 tn/m2) situada linealment sobre la generatriu superior i recolzat inferiorment el tub en dues 
generatrius separades una dotzena (1/12) part del diàmetre exterior i, com a mínim, 25 cm. 
 
 Es rebutjaran els tubs que, en el moment d'utilitzar-se, presentin trencats a les pestanyes de les 
juntes, o qualsevol altre defecte, que pugui afectar la resistència, durabilitat, impermeabilitat o 
estanqueïtat. 
 
 La Direcció Facultativa fixarà la classe i el nombre dels assaigs necessaris per a la recepció dels 
tubs. 
 
 La Direcció Facultativa pot rebutjar aquells tubs que tinguin una data de fabricació inferior als 28 
dies. 
 
 Per a l'execució de les obres cal fer les feines següents: 
 
 a) L'excavació i la neteja de la rasa, el rebliment l'anivellació i el piconament de terres, una 

vegada col·locats els tubs i transvasades les terres sobrants a abocador. 
 
 b) Preparació  de l'assentament  dels tubs, mitjançant una solera de formigó H-150, de deu 

centímetres (10) de gruix llevat que la partida corresponent indiqués una altra cosa. 
 
 c) Col·locació dels tubs amb els mitjans adequats, en sentit ascendent, amb alineació i pendent, 

perfectes. Es travaran amb maons subjectant el tub en el centre i en els dos extrems. 
 
 d) Es formigonarà, amb formigó H-150, fins a mig tub, llevat que la partida corresponent indiqui 

una altra cosa. L'anellada de les juntes es realitzarà amb el mateix formigó. Aquest formigó no 
contindrà àrids superiors a tres centímetres (3 cm). Les juntes es rebran i segellaran interiorment 
amb pasta de ciment, tot netejant el tub del material sobrant. 

 
 Si la Direcció Facultativa ho considera oportú, la canonada es cobrirà totalment amb formigó H-
150 per a suportar càrregues o sobrecàrregues o per qualsevol altre motiu. 
 
 Els trams de claveguera sempre seran rectes de pou a pou amb un pendent màxim del 3% i 
mínim de l'1%. La secció mínima del tub serà de �50. 
 
 



 

pàg. 26 

 

 La Direcció Facultativa podrà exigir assaig d'estanqueïtat de qualsevol secció o la totalitat de la  
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanqueïtat, el contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, a  càrrec seu els trams 
defectuosos.  
 
 La Direcció Facultativa pot exigir la comprovació del bon estat de la claveguera amb el pas de la 
càmera de TV per l'interior. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres lineals (ml) realment executats, descomptant les longituds 
d'arquetes, registres, pous, etc. 
 
 S'inclou en el preu, el subministrament dels tubs, l'execució de les juntes, les peces especials i 
els entroncaments amb tronetes o altres canonades, així com connexionats a pous existents. El material 
d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons o l'alçada indicada al projecte, s'inclou en el preu 
unitari. 
 
 
414 RECONSTRUCCIÓ I/O REPARACIÓ D'EMBORNALS I BUNERES 
 
 Es defineix com a reconstrucció i/o reparació dels embornals i buneres deteriorades. 
 
 Una vegada netejat el tram de clavegueró fins a la xarxa general, si no es detecten anomalies, es 
substitueix el bastiment i la tapa o reixa velles per les noves, es repassa l'arrebossat de les parets interiors 
d'embornal i/o bunera, amb morter de ciment portland. 
   
 Amidament i abonament 
  
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut), realment construïdes. 
 
 
430 NETEJA DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
 Es defineix aquesta partida com la neteja de tota la xarxa de sanejament existent, amb un equip 
de pressió, netejant per trams entre els registres des del punt més baix de la xarxa en sentit ascendent; 
com també la detecció de possibles irregularitats i anomalies.  
 
 Es grafiarà en un plànol l'estat actual de la xarxa, es marcarà el començament de la xarxa, les 
unions de dos o més tubs i els embussos possibles i totes les dades de la xarxa (diàmetres, cotes, 
pendents, etc). 
 
 En els punts on no s'alliberi l'embús, s'hi arribarà des de l'altre pou de registre, en el cantó oposat 
del tram, i si tot això no fos suficient per treure l'embús, es reconstruiria el tram de xarxa afectat. 
 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 El preu s'inclou a cadascuna de les partides que fan referència a la xarxa de sanejament. 
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PAVIMENTS 
 
500 TOT-U NATURAL, TIPUS ZN-40 
 
 Es defineix com a tot-u natural, el material de granulometria continua format per àrids naturals no 
triturats, sòls granulars o mescla d'ambdós. 
 
 Les condicions que ha de complir són: 
 
 * Granulometria: la fracció cernida per sedàs 0,08 UNE serà inferior als dos terços (2/3) de la 

fracció cernida pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 
  
 La corba granulomètrica ha de ser la següent: 
  

 * Duresa: el coeficient de desgast de "Los Angeles", segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 
quaranta (40). 

 
 L'assaig es realitzarà amb la granulometria Tipus-B de les assenyalades a la Norma NLT 149/72. 
 
 * Neteja: ha d'estar exempta de terrossos d'argila, material vegetal, etc. El coeficient de neteja 

segons la Norma NLT 172/86 no pot ser inferior a dos (2). L'equivalent de sorra segons la Norma 
NLT-113/72 ha de ser més gran de trenta (30). 

 
 * Capacitat de suport: ha de tenir un CBR no inferior a vint 20, segons la Norma NLT-111/78. 
  
 * Plasticitat: quan el tot-u material s'utilitzi sota una calçada amb trànsit T-0, T-1, T-2, el material 

ha de ser "no plàstic", per trànsit T-3, T-4 o vorals de carretera complirà les condicions següents: 
  
 a) Límit líquid: segons Norma NLT 105/72, inferior a vint-i-cinc (25).  
  
 b) Índex de plasticitat: segons Norma NLT 106/72, inferior a sis (6). 
 
 L'execució de les obres s'ha de fer de la manera següent: 
  
 - El tot-u natural no es pot estendre fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual 

s'ha d'assentar tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. Els 
materials s'han d'estendre agafant les precaucions necessàries per evitar la segregació o 
contaminació. Una vegada estesa la tongada, si és  necessari, s'humidificarà. El contingut òptim 
d'humitat es determinarà a l'obra i si cal s'hi afegirà aigua, aquesta operació s'efectuarà de 
manera que l'humidificació dels materials sigui uniforme. 

 

 
SEDÀS 

UNE 
ZN-40 

  
50  ------ 
40 100 
25   75-100 
10   45-75 
 5   30-55 
 2   20-40 
 0,40    6-25 
 0,08    0-12 
 



 

pàg. 28 

 

 - La compactació del tot-u natural tindrà una densitat no inferior al noranta-set per cent (97%) o el 
que estipuli el projecte, de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma 
NLT 108/72. Si s'utilitza en calçades de trànsit T-3 o T-4, la densitat no pot ser inferior al 
noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Modificat.  S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en 
compte la proximitat dels habitatges. 

 
 - La compactació es realitzarà longitudinalment, començant per les cantonades exteriors, 

progressant fins al centre i cavalcant-se cada recorregut en una amplada no inferior a un terç 
(1/3) d'element compactador. 

 
 - S'extrauran mostres per comprovar la granulometria i si aquesta no fos correcta, s'afegirien 

nous materials  o es mesclarien els col·locats fins que complís l'exigida. 
 
 - La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més 

d'un cinquè (1/5) del gruix previst. 
 
 La sub-base de tot-u natural, s'executarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2), i s'hauran suspendre els treballs quan la temperatura baixi per sota d'aquest 
límit. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons estableixi el quadre corresponent a la partida d'obra del projecte. 
 
 El canvi del mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
  
 
501 TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA-40 
 
 Es defineix com a tot-u artificial el material granular format per àrids procedents de piconament i 
trituració de pedra de pedrera, si la granolumetria és de tipus continu. 
 
 Estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranyes. 
 
 Les condicions que ha de complir són: 
 
 * Granulometria: la fracció cernuda per sedàs 0,08 UNE ha de ser inferior als dos terços (2/3) de 

fracció cernuda pel sedàs 0,40 UNE, en pes. 
 
  
 
La corba granulomètrica és la següent: 
  

SEDÀS 
UNE 

ZA-40 

40 100 

25 75-100 

20 60-90 

10 45-70 

5 30-50 

2 16-32 

0.4 6-20 
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0.08 0-10 
 
 
 * Forma:  l'índex de llaixes, segons la Norma NLT-354/74, ha de ser inferior a trenta-cinc (35). 
 
 * Duresa: el coeficient de desgast "Los Angeles" segons Norma NLT-149/72, ha de ser inferior a 

trenta (30) per trànsit T-0 i T-1 i a trenta-cinc (35) en la resta dels casos. L'assaig es realitzarà 
amb la granulometria de tipus B de les assenyalades en la Norma NLT-149/72. 

  
 * Neteja:  estarà exempta de terrossos d'argila, matèria vegetal, etc. El coeficient de neteja 

segons la Norma NLT-172/86, no pot ser inferior a dos (2).  L'equivalent de sorra segons la 
Norma NLT-113/72, serà més gran de trenta-cinc (35) per trànsit T-0 i T-1  i a trenta (30) en la 
resta. 

  
 * Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la Norma NLT 105/72 i 106/72. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: 
  
 - El tot-u artificial es prepararà a la central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la compactació es 

farà també a la central o, si la direcció facultativa ho autoritza, la humidificació es podrà fer "in 
situ" amb trànsits que no siguin ni el T-0 ni el T-1. La humitat "òptima de compactació" deduïda de 
l'assaig Proctor Modificat podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació de l'equip de 
compactació segons els assaigs realitzats en tram de prova. 

 
 - El material no s'estendrà fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha 

d'assentar, tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. S'estendrà per 
tongades amb un gruix comprès entre deu i trenta centímetres (10 i 30 cm), agafant les 
precaucions necessàries per evitar-ne la segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran 
abans de la compactació; després, l'única humidificació admissible serà la destinada a 
aconseguir en superfície la humitat necessària per a l'execució de la tongada següent. 

 
 - La compactació del tot-u artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent (100%), o el que 

estableixi el projecte, de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 
108/72. Quan s'utilitzi en calçades per trànsit T-3 o T-4 o en vorals, tindrà una densitat no inferior 
a noranta-set per cent (97%), o el que estableixi el projecte, del Proctor Modificat. S'utilitzarà la 
maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels habitatges. 

 
 - La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més 

de quinze mil·límetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, T-1, i T-2, n i de vint mil·límetres (20 
m/m), en la resta. 

 
 La base de tot-u artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la humitat del material. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons estableixi el quadre de preus corresponent a la partida d'obra del 
projecte. 
 
 El canvi de mètode de compactació o de la maquinària no implica canvi de preu. 
  
 
503 SORRA DRENANT i ANTICONTAMINANT 
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 Es defineix com a capa de sorra de riu anticontaminant i drenant el material situat entre el terreny 
natural i la capa granular inferior del ferm que serveix per contribuir al drenatge i impedir la contaminació 
d'aquella. 
 
 Un cop ben anivellat i repassat el fons de la caixa s'estendrà i compactarà la sorra, amb una capa 
de cinc centímetres (5 cm) de gruix. 
 Queda proscrit el sauló per aquest objecte. 
 
 Amidament i abonament  
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 
516 ESTESES DE SAULÓ 
 
 Es defineix com a paviment de sauló el paviment de granit meteoritzat cribat constituït per una 
capa de 10 cm d'aquest material -estabilitzat o no- degudament compactat, per tenir una superfície més 
regular i homogènia per a ús de vianants i zones de jocs infantils. 
 
 Si s'ha d'estabilitzar, es farà amb un 2% de calç aèria del tipus I. 
 
 La mescla de sauló i calç s'ha de fer fins a aconseguir un color uniforme. 
 
 El contingut de calç aèria tipus I serà  2%. 
 
 El contingut de calç aèria respecte al pes sec de sauló serà ± 0,3%. 
 
 L' execució inclou les operacions següents: 
 
 * Anivellament del terreny existent. 
 
 * Estesa i anivellament del sauló, amb un pendent màxim de l'1,5% i mínim del 0,07%.  
 
 * Regar i compactar, la compactació serà 95% del P.M. 
 
 El sauló ha d'estar exempt d'argiles, brutícies i matèries estranyes. 
 
Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.  
 
542 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 
 
 Es defineix com a mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació d'àrids i un 
lligant bituminós. Per realitzar-lo cal escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla s'estendrà i 
compactarà a temperatura superior a la d'ambient. 
 
 Materials: 
 
 a) Lligant bituminós: 
 
 S'emprarà el Betum asfàltic de penetració B-60/70. 
 
 b) Àrids gruixuts: 
 
 Es defineix com a àrid gruixut la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2,5 UNE. 
 
 Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà d'elements nets, 
sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícia, argila i d'altres materials estranys. 
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 El coeficient de desgast mesurat per l'assaig LOS ANGELES, segons la Norma NLT-149/72, serà 
inferior a trenta (30) en capes de base i vint-i-cinc (25) en capes intermèdies o de trànsit. 
 
 c) Àrids fins: 
 
 Es defineix com a àrid fi, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda retingut en el 
sedàs 0,080 UNE. 
 
 Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es compondrà d'elements 
nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícia, argila i d'altres matèries estranyes. 
 
 El coeficient de desgast mesurat per l'assaig LOS ANGELES serà el mateix que per l'àrid gruixut. 
 
 d) Filler: 
 
 Es defineix com a filler la fracció mineral que passa pel sedàs 0,080 UNE. 
 
 Prové de la trituració dels àrids o com a producte comercial o especialment preparat per aquest fi. 
 
 S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser superior al tres 
per cent (3%) del pes total de la mescla. 
 
 e) 530 Reg d'imprimació: 
 
 Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no 
bituminosa, abans d'estendre-hi, una capa bituminosa. 
 
 Es mesurarà per metres quadrats (m2), realment col·locats. 
 
 f) 531 Reg d'adherència: 
 
 Es defineix com a reg d'adherència  l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, 
abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa. 
 
 Serà del mateix tipus que pel reg d'imprimació, ERC-1. 
 
 Es mesurarà per metres quadrats (m2), realment col·locats. 
 
 L'aglomerat asfàltic en calent serà per a la capa de trànsit del tipus D-12 i per a la capa 
intermèdia del tipus S-20 o G-20. 
 
 - Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i la intermèdia es 

defineixen pels paràmetres següents: 
 
 

SEDÀS UNE 
(m/m) 

CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%) 

 CAPA DE TRÀNSIT D-12 CAPA INTERMÈDIA S-20 G-20 

40 100 100 - 

25 100 100 100 

20 100 80-95 75-95 

12.5 80-95 65-80 55-75 

10 72-87 60-75 47-67 
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5 50-65 43-58 28-46 

2.5 35-50 30-45 20-35 

0.63 18-30 15-25 8-20 

0.32 13-23 10-18 5-14 

0.16 7-15 6-13 3-9 

0.080 4-8 3-7 2-5 

% lligant 
bituminós en 
pes respecte 
de l'àrid 

4.0-6.0 3.5-5.5 3-5 

 
 
 El contingut òptim del lligant bituminós es determinarà mitjançant assaigs al laboratori. 
 
 
 Pel mètode Marshall es determinarà: 
 
 

CARACTERÍSTIQUES CAPA DE TRÀNSIT CAPA INTERMÈDIA CAPA DE BASE 

 Mín. Màx. Mín. Màx. Mín Màx. 

Estabilitat (kgf) 750  750  750  

Deformació (mm) 2.0 3.5 2 3.5 2 3.5 

Buits a la mescla (%) 3 5 3 8 3 8 

Buits als àrids (%) 15  14  13  
 
 
 La mida màxima de l'àrid en la capa de trànsit serà de 20 mm, a la capa intermèdia de 25 mm. 
 
 La relació ponderal filler/betum serà a la capa de trànsit 1,2 i a la capa intermèdia 1,1. 
 
 Assaigs: 
 
 Les característiques dels materials a utilitzar s'han de comprovar abans d'utilitzar-los, mitjançant 
la realització d'assaigs del tipus i la freqüència que s'assenyali, d'acord amb la Normativa Vigent o a criteri 
de la Direcció Facultativa. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats en obra. En aquest preu 
s'inclouen tots els materials, i totes les operacions necessàries per a la fabricació, el transport, l'estesa i la 
compactació de la mescla, els regs d'adherència, imprimació i penetració necessaris, la neteja i protecció 
de vorades i l'anivellació de totes les tapes i reixes de registre. 
 
 
550 PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
 Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa o armat, o per 
una capa contínua de formigó. 
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 El formigó per a paviments es defineix per la seva resistència a flexotracció i és el HP-45 i el 
HP-35. 
 
 Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les alineacions i rasants. 
 
 Ha de tenir juntes transversals  de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre elles no 
superiors a 5 m.   
 
 Les juntes han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, realitzades amb 
serra de disc. 
 
 Les juntes de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a col·locar pot 
ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es col·locaran quan el paviment estigui limitat per 
algun element constructiu molt rígid (embornals, pous de registre etc.) i en els encreuaments dels carrers. 
 
 El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada. 
 
 Per a l'execució s'inclouen les següents operacions: 
 
 - Col·locació dels encofrats fixos o mòbils. 
  

- Col·locació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les mestres 
 
 - Estesa de formigó. 
 
 - Compactació amb regle vibratori. 
 
 - Realització de la textura superficial. 
 
 - Afegir-hi pols de quars. 
 
 - Execució de juntes en fresc. 
 
 - Acabat. 
 
 - Cura i protecció del formigó fresc. 
 
 - Desencofrat. 
 
 - Sellat dels junts. 
 
 Especialment en temps sec i/o calorós es prendrà particular cura a impedir que el formigó perdi la 
humitat necessària per a l'enduriment tot el temps que duri el procés. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats de paviment. 
 
 El preu inclou l'execució de juntes de dilatació, encofrats, acabat, els talls del material i curat. 
 
  
560 RAJOLS HIDRÀULICS DE MORTER DE CIMENT 
 
 Es defineix el panot com a la rajola d'una capa  d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en 
casos particulars, colorats, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid 
més gruixut, que constitueix el dors. 
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 Se n'estableixen els tipus següents: 
 
 a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 4 pastilles (panot), color gris o color vermell. 
 
 b) 20 x 40 x 6 cm, 40 x 40x 6 cm, 40 x 60 x 7 cm i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior  rugosa i amb 
les arestes ben definides i bisellades 
  
 El projecte pot definir altres tipus a més dels indicats. 
 
 Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (12 mm) de gruix sobre 
una cara inferior de base. En tot cas, la capa de desgast serà d'un mínim de deu mil·límetres (10 mm) a 
tota la peça. 
 
 Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 127.001-90 per a ús exterior en tot 
allò que no sigui modificat expressament per aquest Plec Particular i, a més, han de complir: 
 
 * Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), una pressió 

de sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborundum per via humida, 
el desgast mitjà en pèrdua d'altura serà inferior a u amb cinc mil·límetres (1,5 mm). 

  
 * La variació màxima admissible  en els angles serà de quatre dècimes de mil·límetre (0,4 mm). 
  
 * La rectitud de les arestes  serà més gran de l'u per mil (0,001%). 
  
 * La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà més gran de 

cinc dècimes de mil·límetre (0,5 mm). 
 
 * La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil·límetres (2 mm). 
  
 * El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un set per cent (7%) en pes. 
 
              * La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petita, per cara-tracció de 

cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors tracció trenta quilograms per 
centímetre quadrat (30 kg/cm2). 

  
 * Les llosetes no seran geladisses (25 cicles), no presentaran en la cara superior de desgast cap 

senyal de trencament o desperfecte. 
  
 L'execució de les obres es durà a terme de la manera següent: 
 
 - La col·locació del panot es farà a l'estesa. 
 
 El panot es posarà de la manera següent: 
 
 - Sobre la base de formigó en massa, s'ha d'estendre una capa de morter en sec M-40a, amb un 

gruix mitjà de dos centímetres (2 cm), que s'ha d'espolsegar per damunt amb ciment portland, i 
posant a l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de panot sense junta, menor de 3 mm, fins a 
tenir una bona superfície. S'ha de reglejar i colpejar amb maceta, tenint cura dels pendents. No 
presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. Una vegada 
realitzada aquesta operació, s'aplicarà una beurada abundant de ciment portland molt diluïda i 
una segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes. 

  
 Les altres llosetes s'han de posar a truc de maceta:  
 
 - Sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una capa de morter pastat M-40a amb un gruix 

mitjà de dos centímetres (2 cm) i sobre la qual es col·locaran les peces sense junta, fins tenir una 
bona superfície. S'ha de reglejar i colpejar a truc de maceta, tenint cura amb els pendents. No 
presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. Una vegada 
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realitzada aquesta operació, es reompliran les juntes mitjançant escombrats o amb barreja de 
sorra ciment en sec. 

 
 Amidament i abonament 
 
 Cal mesurar i abonar per metres quadrats (m2), realment col·locats. 
 
 En el preu s'inclou el morter de col·locació, la beurada, els talls necessaris de les peces per 
ajustar-les a les possibles irregularitats i l'anivellació de tapes de registres.  
 
 El canvi de dibuix de la peça, nombre de pastilles o altres elements d'acabat no implica 
modificació de preu. 
 
 
 
561 LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 Es defineix com a paviment de llambordes de formigó el fomat per peces prefabricades sobre una 
base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment de calçada o de vorera. 
 
 Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó. 
 
 Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm) d'amplada i 
vuit centímetres (8 cm) de gruix, o les definides en projecte, i tindran les quatre arestes bisellades. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar de dues formes: a) 
sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 
  
 a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta una 

capa de formigó H-150 consistència seca del gruix indicat al Projecte, una capa de morter pastat 
de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest s'adormi, 
colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en la 
rasant prevista, una vegada assentades es piconarà amb una piconadora, i es reompliran les 
juntes amb una beurada de ciment portland que es retirarà de la cara vista de les llambordes 
abans que s'endureixi. 

 
 b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta, una 

capa de sorra de tres centímetres (3 cm), posant les llambordes damunt d'aquesta i colpejant-les 
amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, 
una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.  

 
 La direcció facultativa és qui en determinarà el tipus de col·locació. 
 
 
 Amidament i abonament 
  
 Es mesurarà i s'abonarà segons projecte. 
 
 
562 RAJOLS DE TERRATZO (VIBRAÇ PETRI)  
 
 Es defineix com a la rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, pols de marbre i silici 
en les degudes proporcions i granulometries, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric 
en ciment i àrid gruixut, que constitueix el dors. 
 
 És constituït per una cara superior de desgast, d'aspecte rugós, de dotze mil·límetres (12 mm) de 
gruix i una cara inferior de base de trenta-vuit mil·límetres (38 m/m). 
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 Les normes de qualitat que han de complir són:  
 
 * Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), per via 

humida, el desgast mitjà en pèrdua d'altura serà de set dècimes de mil·límetres (0,7 mm). 
  
 * La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada serà, per cara tracció, seixanta-quatre 

quilograms per centímetre quadrat (64 kg/cm2) i dors-tracció quaranta un quilograms per 
centímetre quadrat (41 kg/cm2). 

 
 * El coeficient d'absorció d'aigua és del sis per cent (6%) en pes. 
  
  
            * Les peces no són geladisses.  
  
 L'execució de les obres es durà a terme de la manera següent: 
 
 - S'abocarà un llit de formigó H-150 de deu centímetres (10 cm) de gruix, reglejarà per deixar la 

superfície homogènia, es deixaran els forats pels escossells. 
 
 - Sobre la base de formigó, es col·locaran les peces sense junta, agafades en morter de ciment 

portland M-40a pastat, fins que tingui una bona superfície, s'ha de reglejar i colpejar a cops de 
maceta, tenint cura dels pendents. 

  
 Amidament i abonament  
 
 Cal mesurar i abonar per metres quadrats (m2), realment col·locats. 
 
 En el preu s'inclou el morter de col·locació i els talls necessaris de les peces per ajustar-les a les 
possibles irregularitats, així com la nivellació de tapes de registres. 
 
 
563 LLAMBORDES DE PEDRA NATURAL (RECUPERACIÓ)  
 
 Es defineix com a llambordes de pedra natural de recuperació, els elements de forma 
troncopiramidal que, una vegada sanejats i col·locats sobre una base de formigó o bé de sorra, 
constitueixen un paviment de calçada o de vorera.  
 
 Han de complir les condicions següents: 
 
 * Ser homogenis, de gra fi i uniforme, textura compacta. 
 * No tenir esquerdes, coqueres o restes orgànics. 
 * Han de fer soroll clar en colpejar-les amb un martell. 
 * Tenir adherència als morters. 
 
 Les dimensions han de ser: de divuit a vint centímetres (18 a 20 cm) de llargada, de nou a onze 
centímetres (9 a 11 cm) d'amplada i de catorze a setze centímetres (14-16 cm) de gruix, 
  
 La cara superior ha de ser plana i les arestes no poden estar trencades ni desgastades. 
  
 Tenen una resistència al desgast, inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm) i no poden 
ser geladisses. 
 
 L'execució de les obres s'ha de fer de la manera següent: es poden col·locar de dues maneres: 
a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra.  
 
 a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta una 

capa de formigó H-150 consistència seca del gruix indicat al projecte, una capa de morter de cinc 
centímetres (5 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb 
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un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui a la rasant prevista, una 
vegada assentades es piconaran amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb sorra fina. 

 
 b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta, una 

capa de sorra de tres centímetres (3 cm), posant les llambordes damunt d'aquesta i colpejant-les 
amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, 
una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.  

 
 Correspon a la Direcció Facultativa determinar quina de les dues maneres s'utilitzarà. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. El preu inclou el morter de 
col·locació, la beurada, els talls necessaris de les peces per ajustar-les a les possibles irregularitats, 
l'anivellació de tapes i reixes  i el rejuntat amb sorra de gra fi. 
 
 
 
564 LLAMBORDES CERÀMIQUES 
 
 Es defineix com a llambordes ceràmiques les peces de mesures similars a les llambordes de 
pedra natural, col·locades sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment de 
calçada o de vorera. 
 
 Han de complir les següents condicions: 
 
 * Ser homogènies i de textura compacta. 
 
 * Ser resistents a compressió i a flexió. 
 
 * No presentar taques, eflorescències, escrostonats, fissures, exfoliacions i laminacions que 

puguin alterar la resistència i durabilitat. 
 
 * No poden ser geladissos. 
 
 * Tenir un desgast a 250m de recorregut inferior a 1,5mm 
 
 Les mesures s'han d'especificar en el projecte. Sempre tindran l'acabat rugós i les quatre arestes 
bisellades. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar de dues formes: a) 
sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra. 
  
 a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta una 

capa de formigó H-150 consistència seca de deu centímetres (10 cm) de gruix, una capa de 
morter de dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest no s'adormi, 
colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en la 
rasant prevista, i es reompliran les juntes amb sorra de gra fi. 

 
 b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta, una 

capa de sorra de tres centímetres (3 cm ), posant les  llambordes damunt d'aquesta i 
colpejant-les amb un  martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la 
rasant prevista, i es reompliran les juntes amb sorra. 

 
 Correspon a la Direcció Facultativa determinar, si no es defineix en el Projecte, quina de les dues 
formes de col·locació s'utilitzarà. 
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 Amidament i abonament 
  
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2) i per metres lineals (m) si són mestres, 
realment col·locades. 
 
 El canvi de dibuix de la peça o altres elements d'acabat no implica modificació de preu. 
 
 
565 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANÍTICA 
 
 Es defineix com a paviment de pedra natural granítica aquell que està format per peces 
prismàtiques de pedra granítica subministrades de la pedrera a tall de serra i amb acabat superficial 
abuixardat, flamejat, polimentat o a tall de serra, col·locades a truc de maceta sobre base de formigó, per 
a zones de calçada o de vorera, preses amb morter magre i rejuntades amb sorra de gra fi. 
 
Han de complir les condicions següents: 
 
 * No tenir esquerdes ni fissures. 
 * Ser homogènies i geomètricament ben definides. 
 * Ser resistents al desgast (inferior a 1,3 mm en un recorregut de 250 m) 
 * Tenir adherència als morters. 
 * No ser geladisses. 
 * Tenir una resistència a compressió superior a 900 kg/cm2 
 
 El gruix de la peça anirà en funció de les mides d'aquesta, i en cap cas no pot ser inferior als 6 
cm. 
 
 Les cares no poden presentar cap defecte ni irregularitat, i han de mantenir la textura i el color 
uniforme i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, encara que això sigui degut 
al transport o a la manipulació dins de l'obra. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col·locar de dues maneres: 
a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra.  
 
 a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta una 

capa de formigó H-150 consistència seca del gruix indicat al Projecte, una capa de morter de cinc 
centímetres (5 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest s'adormi, colpejant-les amb 
un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui a la rasant prevista, una 
vegada assentades es piconaran amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb sorra fina. 

 
 b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col·locant sobre d'aquesta, una 

capa de sorra de tres centímetres (3 cm), posant les llambordes damunt d'aquesta i colpejant-les 
amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, 
una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.  

 
 Correspon a la Direcció Facultativa determinar quina de les dues maneres s'utilitzarà. 
 
 Amidament i abonament 
 
     Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. El preu inclou el morter de 
col·locació, la beurada, els talls necessaris de les peces per ajustar-les a les possibles irregularitats, 
l'anivellació de tapes i reixes  i el rejuntat amb sorra de gra fi. 
 
 
571 VORADES I GUALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
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 Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, col·locat 
sobre una base de formigó en massa H-175, delimita la superfície d'una calçada o una vorera.  
 
 Es defineix com a gual de formigó prefabricat, les peces intercalades en les vorades, que 
mantenen la mateixa alineació i rasant, per facilitar l'accés de  vehicles, amb peces especials de rampes 
al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems. 
 
 Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la part externa portaran una capa 
extraforta resistent al desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm. 
 
 El tipus de peça a utilitzar serà DC-C2-30X22-R7 segons UNE 127-025. 
 
 Les normes de qualitat que han de complir són: 
          
 * Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies, mínim quatre-cents cinquanta 

quilograms per centímetre quadrat (450 kg/cm2). 
 
 * Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), pressió de sis-cents grams 

per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrasiu de carborundum a raó d'1 gram/cm2 en via humida, 
el desgast mesurat en pèrdua d'alçària serà inferior a dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 

 
 * Resistència a flexo-compressió estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per centímetre 

quadrat (60 o 80 kg/cm2). 
 
 Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la textura i 
el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, encara que sigui 
degut al transport. 
 
 Les peces podran ser del tipus T-2, T-3, T-4 o T-5 i el plint haurà de ser de 12 a 15 cm segons el 
tipus utilitzat. 
 
 No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades, 
amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetres. 
 
 La Direcció Facultativa podrà rebutjar aquelles vorades que tinguin una data de fabricació inferior 
als 28 dies. 
 
 L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida. 
 
 Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de les 
destinades a corbes. 
 
 Les peces de vorades hauran de dur impreses en el trasdós la data de fabricació i marca. 
 
 Les corbes de radi £ 10 m no es podran compondre amb peces ni semi-peces rectes sinó que 
caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent. 
 
 La manipulació de les peces es farà amb els mitjans adients, per evitar descantonaments. 
 
 Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a 
aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa. 
 
 L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: 
 
 - Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó i es col·locaran directament sobre el formigó 

abans que s'adormi. 
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 - Les juntes entre les vorades seran d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de ciment 
portland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja canya. 

 
 - Mai no es col·locaran peces de mida inferior a mitja peça.  
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Les vorades i els guals es mesuraran i s'abonaran per metres linials (ml), realment executats. 
 
 
573 VORADES I GUALS DE PEDRA  
  
 Es defineix com a vorada de pedra els elements que una vegada col·locats sobre una base de 
formigó en massa H-175, delimiten la superfície de la calçada de la vorera, o la vorera de zones 
enjardinades. 
 
 Es defineix com a gual de pedra l'abisellament que es fa a la vorada per matar-ne el cantell viu i 
mantenir la mateixa alineació, per facilitar l'accés de vehicles i carrets de minusvàlids.  
 
 Les vorades han de complir les condicions següents: 
 
 * Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta.  
 
 * No tenir forats, esquerdes i restes orgàniques. 
 * Han de fer un soroll clar en colpejar-les amb un martell. 
 
 * Tenir adherència als morters. 
 
 * Si no s'especifica el contrari, seran sempre granítiques, tallades amb serra  a les quatre 
cares amb l'aresta vista arrodonida. 
 
 Les obres s'han d'executar de la manera següent: cal assentar les peces sobre un llit de formigó i 
col·locar-les directament sobre el formigó abans que s'adormi. 
 
 Les  juntes  entre les vorades han de ser d'un centímetre (1 cm) i s'han d'omplir amb morter de 
ciment portland M-40a (1:6); es deixaran rebuidades a mitja canya. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Les vorades i els guals per a vehicles es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml) realment 
executats. 
 
 Els guals per a minusvàlids es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut) realment executats. 
  
 
574 VORADES PER A JARDINS  
 
 Les vorades prefabricades de formigó són les col·locades sobre una solera de formigó en massa, 
que serveixen per delimitar les zones de vianants de les zones enjardinades i/o de sauló. 
 
 Ha de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó del capítol 571. 
 
 Les obres s'han d'executar de la manera següent: 
 
 - Cal assentar les peces sobre un llit de formigó i es poden col·locar directament sobre el formigó 

mentre s'adormi.        
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 - Cal reomplir les juntes amb beurada de ciment portland M-40a (1:6). 
 
  
 
Amidament i abonament              
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres lineals (ml) realment col·locats.  
 
 
575 ESCOSSELL 
 
 Es defineix així l'element que delimita el forat per permetre la plantació d'arbres a zones 
pavimentades. 
 
 Han de complir les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó del capítol 571. 
 
 Les obres s'han d'executar de la manera següent: 
 
 - Cal assentar les peces sobre un llit de formigó i es poden col·locar directamet sobre el formigó 

mentre s'adormi. Cal reomplir les juntes amb beurada de ciment portland. 
 
 Quan l'escossell sigui quadrat, la cara superior de la vorada ha d'estar a la mateixa rasant que el 
panot de la vorera. I ha de ser de 1,20 x 1,20 m exterior, si no s'indica el contrari. 
 
 Es rebutjaran totes aquelles peces d'escossell que no estiguin mecanitzades i presentin cocons o 
malformacions de desencofrat. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut) realment executades. 
  
580 RIGOLES DE FORMIGÓ 
 
 Es defineixen com els elements que serveixen d'unió entre la vorada i la calçada, que recull els 
embornals i les buneres per a la recollida d'aigües pluvials. 
 
 La rigola pot ser de formigó en massa H-175 i ha de complir les condicions prescrites a l'article 
610 "FORMIGONS" del PG-3.  
  
 Quan la rigola sigui de peces de morter hidràulic, aquestes seran de lloseta blanca de 20x20x7 
cm o de 30x30x8 cm sobre dos centímetres de morter de ciment Portland amb base de formigó H-175 de 
20 centímetres, si no s'indica el contrari. 
 
 Les peces han de complir les prescripcions del capítol 560 referent a rajols hidràulics de morter 
de ciment. La beurada es realitzarà amb ciment portland blanc. 
 
  Les rigoles de formigó tindran una amplada de vint, trenta i/o quaranta centímetres (20-30-40), 
segons el projecte, amb un cantell de trenta a quaranta centímetres (30-40), i amb un pendent del cinc per 
cent (5%) cap a la vorada si no s'indica el contrari. 
 
 Per a l'execució de les obres i una vegada col·locades les vorades, s'encofrarà lateralment, 
s'abocarà el formigó i es reglejarà; es deixarà acabat amb la plana o amb el remolinador (en cas de 
rigoles de formigó es marcarà una junta de dilatació i contracció cada 5 m). Quan sigui acabat amb peça 
de morter hidràulic, la base de formigó es deixarà 10 cm per sota de la rasant. 
 
 Amidament i abonament  
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 Es mesurarà i s'abonarà per metres lineals (ml), realment executats. El preu inclou totes les 
feines necessàries d'acabat, l'encofrat i el tall cada 5 m. 
 
 
OBRA CIVIL 
 
600 ARMADURES PER A FORMIGÓ 
 
 Es defineix com el conjunt de barres d'acer que es col·loquen en la massa del formigó per ajudar-
lo a resistir els esforços a què està sotmès. 
 
 L'acer que s'utilitza és acer corrugat AEH-500N, amb un límit elàstic de cinc mil cent quilograms 
centímetre quadrat (5100 kg/cm2), i compleix totes les condicions exigides en l'EH-91. 
 
 Les armadures es col·locaran netes, exemptes de brutícies i d'òxid no adherit sense etiquetes de 
manufacturació; es disposaran tal com indiquen els plànols de detall amb separadors adients i suficients, 
procurant que no es produeixi cap moviment de les armadures al moment de l'abocament i la 
compactació del formigó, i mirant que les envolti sense deixar coqueres. 
 
 Es prendrà especial cura que la disposició i el sistema de subjecció sigui tal que, en funció dels 
encofrats i del sistema d'abocament a utilitzar, resulti a tota l'obra el recobriment previst pel projecte. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per quilograms (kg), que resultin de l'especejament dels plànols. 
 
  En el preu es té inclòs els retalls, solapaments, filferros, separadors i barres per al muntatge que 
no tinguin funcions estructurals.  
 
 Estan compreses als preus esmentats totes les operacions i els mitjans necessaris per a fer el 
doblegat i la postada a l'obra. 
 
 
 
630 OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 
 
 Es defineixen aquelles en les quals només s'utilitza com a material fonamental el formigó, reforçat 
amb armadures d'acer quan sigui armat. 
 
 En la fabricació, el transport i la posada en obra es compliran les prescripcions de la Instrucció 
per al Projecte i l'Execució d'Obres de Formigó en Massa i Armat EH-91. Si procedeixen de central, 
compliran, a més, la Instrucció de Fabricació i Subministrament de Formigons Preparats. 
 
 Es consideren els tipus de formigons següents: 
 
 - Formigó H-150 de cent cinquanta quilograms (150 kg) de resistència característica a vint-i-vuit 

(28) dies. 
 
 - Formigó H-175 de cent setanta-cinc quilograms (175 kg) de resistència característica a vint-i-vuit 

(28) dies. 
 
 - Formigó H-200 de dos-cents quilograms (200 kg) de resistència característiques a vint-i-vuit (28) 

dies. 
 
 Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris definits per l'EH-91. 
 
 Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades a l'EH-91, 
sempre que s'utilitzi en la construcció d'elements resistents, murs, pilars, etc. 
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Si la Direcció Facultativa no especifica el contrari, els formigons sempre vindran preparats de central. 
 
 A més de les prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents: 
 
 - La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi 

compacitat ni homogeneïtat.  
 
 - No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una altura superior a un metre cinquanta 

centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
 
 - Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del 

formigó, sense l'autorització de la Direcció Facultativa.  
 
 -No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 

característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les 
prescripcions de l'EH-91. 

 
 - Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
 - Es procurarà extremar la vibració a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de 

bosses de pedres i de cocons. 
 
 - En general, la vibració del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EH-91. 
 
 - Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, com també afegir-hi aigua un 

cop pastat. 
 
 - Es rebutjaran tots aquells formigons que hagin superat el temps de treball, o  els que 
l'albarà del camió presenti irregularitat. 
  
 Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, 
sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no 
podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
 Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a 
compte del contractista. 
 
 La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
 
 - Paraments vistos = sis mil·límetres (6 mm), medits amb mestra de 2 m. 
 
 - Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 
 
 El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix la instrucció EH-91. El nivell de control 
serà el NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi una altra cosa. 
 
 Pel que fa a la interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de resultats deficients o 
anormals, es tindran en compte també les previsions de l'EH-91 per a aquestes eventualitats. La utilització 
de mesures alternatives, incloses les previstes com d'adopció discrecional per a la pròpia instrucció EH-
91, no podran ser exigides pel contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges de la Instrucció, a 
la Direcció Facultativa. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del projecte, o amb els plànols de detall  
resultats del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). 
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 L'extensió, el piconament i la vibració, l'execució de juntes, operacions de curat i altres 
operacions necessàries a criteri de la direcció facultativa per a l'execució del formigonat, es consideraran 
incloses als preus dels formigons. 
 
 Advertència sobre l'abonament de les obres de formigó 
      
 Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat d'acord amb les condicions i 
amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que figuren al projecte o les ordres escrites de 
la Direcció Facultativa.  
 
Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista pel seu 
compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa. 
 
 Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols 
de seccions tipus, caldrà que, prèviament, hagi estat ordenada l'execució per la Direcció Facultativa per 
escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el 
contractista està obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles 
dimensions que no es trobin definides.  
 
 
641 BARANES METÀL·LIQUES 
 
 Estan formades per tubs o barres metàl·liques horitzontals i muntants metàl·lics, amb les formes i 
dimensions definides en els plànols. 
 
 Materials 
 
 El material que s'ha de fer servir és d'acer A42-b, laminat. Les baranes seran galvanitzades en 
calent, amb un recobriment de sis-cents vuitanta grams de zinc per metre quadrat (680 gr/m2), amb una 
puresa de zinc del noranta-nou per cent (99%). Tenint un gruix de vuitanta-cinc (85) micres. 
 
 Execució de l'obra 
 
 El muntatge de la barana es farà mitjançant soldadura i cargolant al perfil de l'ancoratge embotit 
en la imposta. Les zones afectades seran recobertes amb pintura anticorrosiva. El tipus de pintura i 
aplicació ha de ser aprovada per la direcció facultativa. 
 
 Amidament i abonament 
 
 L'amidament serà per metres (m) de barana realment col·locada en obra. 
 
 S'inclou el subministrament dels materials, l'elaboració en taller, dues capes de pintura i/o 
galvanització, col·locació, anivellament i ancoratge, com també la part proporcional d'extrems i juntes de 
dilatació en tubs i passamans. 
 
 
642 ACER LAMINAT 
 
 L'acer serà del tipus laminat en calent A-42b amb una tensió de ruptura de 4200 Kg/cm2. El 
fabricant haurà de garantir les característiques mecàniques i la composició química dels productes 
laminats que subministri, tal com estableix la Norma NBE-MV-102-75 Acero Laminado para Estructuras 
en Edificación. 
 
 L'acer A-42b haurà de tenir la següent composició química: 
 
 -Carboni C   0,22-0,24% 
 
 -Fòsfor P  0,05% 
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 -Sofre S  0,05% 
 
 -Ferro Fe  >99,5% 
 
 -Altres minerals en quantitats molt petites. 
 
 Les característiques mecàniques de l'acer A-42b seran les que determini l'esmentada normativa: 
 
 Per a gruixos inferiors a 16 mm: 
 
 -Límit elàstic: 26 Kg/mm2 
 -Resistència a tracció: 42-53 Kg/mm2 
 
 Per a gruixos entre 16 i 40 mm: 
 
 -Límit elàstic: 25 Kg/mm2 
 -Resistència a tracció: 42-53 Kg/mm2 
 
 
 Soldadura 
 
 El tipus de soldadura d'unió entre peces per fusió serà per arc elèctric. Aquest sistema consisteix 
en fondre localment els extrems de les peces a unir creant un arc elèctric entre ambdues parts i un  
elèctrode que constitueix el material d'aportació. Els elèctrodes aniran revestits per tal d'aportar els 
components de l'aleació. 
 
 La soldadura s'executarà a taller i serà continua i homogènia. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 L'amidament serà quilograms (Kg) d'acer  realment col·locat en obra. 
 
 El preu inclou el subministrament dels materials, l'elaboració en taller, transport, muntatge i 
col·locació, anivellament i ancoratge, com també la part proporcional d'elements auxiliars per al seu 
muntatge definitiu. 
  
 
 
 
 
655 REVESTIMENT DE PEDRA 
 
 Es defineix el revestiment de pedra o paredat ordinari el construït amb pedres de diverses mides, 
treballades només a cops de maça o martell, agafades amb morter i que tenen una paret estructural com 
a suport. Han de complir allò que estableix l'article 655 del P.G.3. 
 Materials: 
 
 a) Morter: si no s'especifica el contrari, s'ha d'utilitzar el morter M-250 de l'article 611 del P.G.3. de 

ciment portland P-350. 
 
 b) Paredat: les pedres i roques han de complir les condicions següents: 
 
 - Ser homogènies, uniformes i resistents a les càrregues que hagin de suportar. 
 
 - No poden tenir ni esquerdes ni fissures ni restes orgàniques. 
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 - Han de ser inalterables a l'aigua i a la intempèrie i resistents al foc. 
 
 - Han de tenir adherència al morter. 
 
 - S'han de treballar les peces per tal de treure les zones primes i dèbils. 
 
 - Les peces han de tenir una amplada mínima de 15 cm, encara que se'n puguin utilitzar 

d'altres de mides més petites per reomplir part dels forats. 
 
 Execució de les obres: 
 
 Les pedres s'han de mullar abans de ser col·locades. El morter s'ha de posar sense embrutar la 
cara vista de la pedra i es reompliran els buits que quedin amb pedres més petites. 
 
 Les pedres de les diverses filades hauran d'entrellaçar-se de manera que no es vegin juntes 
lineals horitzontals o verticals. 
 
 El parament ha de ser continu i homogeni, de manera que quedin ben repartides les peces grans 
i les peces petites. 
 
 Les juntes entre pedres s'han de rascar per buidar-les del morter quan aquest encara estigui 
fresc, fins a una fondària de 5 cm, i posteriorment "s'han d'embrutar" amb terra fina garbellada. 
 
 Si no s'especifica el contrari, s'han de deixar orificis regularment disposats per facilitar l'evacuació 
de l'aigua del trasdors del mur (1 unitat cada 4 m2 de parament). 
 
 El contractista aportarà un certificat de la pedrera per tal d'assegurar la continuïtat de 
subministrament per poder fer la totalitat de l'obra. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres cúbics (m3) o metres quadrats (m2) realment executats, 
segons estableixi el quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
 
 
 
657 PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ CERÀMIC 
 
 Es defineixen com aquelles parets constituïdes per maons ceràmics agafats en morter. 
 
 Els tipus de maons ceràmics que s'utilitzaran són: 
 
 - Maó massís o totxo massís. 
  
 - Maó perforat o calat o totxo perforat o calat. 
 
 - Maó foradat o totxana. 
 
 Els maons han de complir les condicions següents: 
 
 - Ser homogenis i de textura compacta. 
 
 - Tenir una resistència a compressió segons la Norma UNE 67.026, un valor  no inferior a 
98 Kp/cm2 per a maons massissos i perforats, i no inferior a 48 kp/cm2 per maons foradats, en fàbriques 
resistents. 
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 - No poden presentar taques, eflorescències, escostronaments, fissures, exfoliacions i 
laminacions que puguin alterar la resistència i la duració. 

 
 - Tenir adherència als morters. 
 
 - La seva capacitat d'absorció d'aigua ha de ser inferior al catorze per cent (14%), segons la 

Norma UNE 67.027. 
 
 - No pot han de ser geladissos, segons la Norma UNE 67.028. 
 
 Cal utilitzar morter de ciment portland M-80a (1:4), M-40a (1:6), segons el tipus de fàbrica, per 
agafar les peces de maó es pastarà a mà o amb mitjans mecànics. 
 
 Els maons es col·locaran segons l'aparell previst als plànols o segons indiqui la Direcció 
Facultativa. 
 
 Les parets de fàbriques de maó ceràmic s'aixecaran sobre un fonament de formigó. 
 
 Abans de col·locar-los, els maons s'han d'humitejar perfectament amb aigua. Les fàbriques s'han 
d'aixecar per filades horitzontals a tota l'extensió de l'obra; quan calgui aixecar dues parts d'una fàbrica, 
de manera discontínua, es deixarà escalonada o bé es deixaran alternativament entrants i sortints, amb 
l'objecte de lligar perfectament la fàbrica que s'executi després. 
 
 Els paràmetres de fàbrica de maons s'han de fer amb la cura i les precaucions adients perquè 
qualsevol element es trobi en el pla, la superfície  i el perfil previst en els plànols. 
 
 Els acabats dels paraments de fàbrica poden ser: 
 
 - A cara vista. 
 
 - Per arrebossar i lliscar. 
 
 - Per revestir amb d'altres materials. 
 
 No s'executaran fàbriques de maons quan la temperatura ambient sigui inferior a sis graus 
centígrads (6). En temps calorós es ruixarà freqüentment amb aigua, per tal d'evitar la dessecació ràpida 
del morter. 
 
 Amidament i abonament  
  
 Es mesurarà i abonarà segons el que estableixi el quadre de preus núm 1 del projecte. 
 
 
658 PARETS DE FÀBRICA DE BLOC DE FORMIGÓ 
 
 Es defineixen com aquelles parets constituïdes per blocs de formigó agafats en morter. 
 
 Els tipus de blocs de formigó que s'utilitzaran són: 
 
 - Blocs de formigó de 40 x 20 x 20 cm. 
  
 - Blocs de formigó de 40 x 30 x 20 cm. 
  
 Els blocs han de complir les condicions següents: 
 
 - Ser homogenis i de textura compacta. 
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 - No poden presentar taques, escostronaments ni fissures que puguin alterar la resistència i la 
duració. 

 
 - Tenir adherència als morters. 
 
 - La seva capacitat d'absorció d'aigua ha de ser inferior al catorze per cent (14%). 
 
 - No han de ser geladissos. 
 
 Cal utilitzar morter de ciment portland M-80a (1:4), M-40a (1:6), segons el tipus de fàbrica, per 
agafar les peces de maó es pastarà a mà o amb mitjans mecànics. 
 
 Els blocs es col·locaran segons l'aparell previst als plànols o segons indiqui la Direcció 
Facultativa. 
 
 Les parets de fàbriques de bloc de formigó s'aixecaran sobre un fonament de formigó. 
 
 Abans de col·locar-los, els blocs s'han d'humitejar perfectament amb aigua. Les fàbriques s'han 
d'aixecar per filades horitzontals a tota l'extensió de l'obra; quan calgui aixecar dues parts d'una fàbrica, 
de manera discontínua, es deixarà escalonada o bé es deixaran alternativament entrants i sortints, amb 
l'objecte de lligar perfectament la fàbrica que s'executi després. 
 
 Els paràmetres de fàbrica de bloc s'han de fer amb la cura i les precaucions adients perquè 
qualsevol element es trobi en el pla, la superfície  i el perfil previst en els plànols. 
 
 Els acabats dels paraments de fàbrica poden ser: 
 
 - A cara vista. 
 
 - Per arrebossar i lliscar. 
 
 - Per revestir amb d'altres materials. 
 
 No s'executaran fàbriques de bloc quan la temperatura ambient sigui inferior a sis graus 
centígrads (6). En temps calorós es ruixarà freqüentment amb aigua, per tal d'evitar la dessecació ràpida 
del morter. 
 
 
 Amidament i abonament  
  
 Es mesurarà i abonarà segons el que estableixi el quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
 
 
 
680 ENCOFRATS I MOTLLES 
 
 Es defineix com a encofrat l'element destinat a modelar in situ els formigons i els morters. Poden 
ser recuperables o perduts. 
 
 El tipus, la constitució i les característiques dels encofrats i del producte desencofrant  han de 
merèixer l'aprovació de la Direcció Facultativa. 
             
 L'execució inclou les operacions següents:  
            
 - Construcció i muntatge. 
 
 - Desencofrat. 
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 Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, les cintres i el calçat han de tenir 
la resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigonat, no es produeixin 
moviments locals de més de dos mil·límetres (2 mm). 
 
 Les superfícies interiors dels encofrats han de ser prou uniformes i llises per aconseguir que els 
paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de dos mil·límetres 
(2 mm). 
 
 Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi pugui aplicar, per facilitar l'encofrat, 
no han de contenir substàncies agressives per al formigó. 
 
 Els encofrats de fusta s'han d'humitejar abans del formigonat i es netejar, especialment el fons. 
Cal deixar obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
 
 Les juntes entre les diferents taules han de permetre l'entumiment d'aquestes, per la humitat del 
reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
 El contractista ha d'adoptar les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó quedin 
ben acabades. Es poden utilitzar "matavius" per eixamfranar les arestes, sempre que la Direcció 
Facultativa ho autoritzi. 
 
 Abans de començar les operacions de formigonat, el contractista ha de tenir l'aprovació de la 
Direcció Facultativa. 
 
 El desencofrat s'ha de fer sense cops ni sotragades, tan aviat com sigui possible, sense perill pel 
formigó, i així començar al més aviat possible les operacions de cura. 
 
 El termini de desencofrat ha de ser el que determini la Direcció Facultativa, sempre d'acord amb 
l'EH-91. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), de superfície de formigó mesurat sobre plànol, 
llevat que formi part d'una unitat d'obra per a la qual hi hagi un preu unitari en el quadre de preus del 
projecte. Si no hi ha cap preu per a l'encofrat s'entendrà inclòs en el del m3 de formigó posat a obra. 
 
 El preu unitari inclou tots els dispositius i les operacions necessàries (inclosa la cintra si es 
necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del 
formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, 
com també tots els matavius, escorrentius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
701 SENYALS DE CIRCULACIÓ 
 
 Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per advertir, regular i 
informar a l'usuari en relació a la circulació i els itineraris. 
 
 Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, senyals reflectants, 
inclosos llurs elements  metàl·lics de sustentació i ancoratge. 
 
 Materials 
 
 Han de complir el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàl·lics i els elements de fixació 
han de ser galvanizats. L'encastament es realitzarà amb formigó H-150. Els cartells i elements de 
sustentació han de ser capaços de suportar, en condicions adequades de seguretat, una pressió de vent 
de setanta-cinc quilograms per metre quadrat (75 kg/m2). Els cartells d'orientació a instal·lar en pòrtics i 
banderoles seran d'alta intensitat i estaran constituïts per un plafó d'alumini, la resta, per una xapa d'acer. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Els senyals, els pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut) d'acord al seu 
tipus, col·locades en obra. 
 
 Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra, si no s'indica el 
contrari. 
 
 Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de les diferents 
unitats. 
 
 S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la col·locació de tots els 
elements. 
 
 
702 MARQUES VIALS 
 
 Es defineixen com a marques vials la senyalització horitzontal per mitjà de marques vials sobre el 
paviment per separar carrils de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura 
reflectant i les reflectants de color blanc de separació de vial i vorera, i d'altres elements que serveixen per 
regular la circulació de vehicles i vianants. 
 
 El contractista ha de fer el replanteig de les línies a marcar, i el director de l'obra ha d'indicar els 
punts on comencen i acaben les línies contínues i discontínues. 
 
 El contractista ha d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o maquinària a utilitzar, i 
posar a disposició de l'Administració les mostres de materials que es considerin necessàries per a una 
anàlisi al laboratori. 
 
Materials 
 
 Cal empraran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoració W1, definit a 
l'apartat 278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8). 
 
 La pintura ha de ser homogènia, els seus components han d'estar ben dispersats. Ha de 
presentar una consistència uniforme. 
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 La pintura en envàs ple i recentment obert ha de ser fàcilment homogeneïtzable, per agitació amb 
una espàtula adequada. Després de ser agitada, no presentarà coàguls, pells, ni dipòsits durs, ni tampoc 
flotació de pigments. 
 
 S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani (SPRAY-PLASTIC). 
Aquests materials s'aplicaran per extensió o polvorització, i es permetrà l'addició de microesferes de vidre. 
 
 Característiques generals del material 
 
 El material ha de ser sòlid a temperatura ambient i de consistència pastosa a quaranta graus 
centígrads (40° C). 
 
 La pintura no augmentarà la seva consistència més de cinc (5) unitats Krebs, al terme de 
romandre divuit (18) hores en una estufa a seixanta graus centígrads (60ºC), en envàs hermèticament 
tancat com tampoc es formaran gels, coàguls, ni dipòsits durs. 
 
 La pintura romandrà estable i homogènia, i no s'hi poden originar coagulacions ni precipitacions, 
quan es dilueixi una mostra de cent vint centímetres cúbics (120 cm3) d'una fracció de petroli, la qual no 
destil·larà més del deu per cent (10%), en volum a temperatura superior a cent setanta graus centígrads 
(170ºC). 
 
 El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clorur sòdic, clorur càlcic i altres agents 
químics utilitzats normalment contra la formació de gel en les calçades, ni a causa de l'oli que pugui 
dipositar el trànsit. 
 
 L'índex de retracció no pot ser inferior a u amb cinc (1,5) quan es determini segons el mètode 
d'immersió utilitzant benzè pur com líquid de comprovació, segons MELC 12.31. 
 
 Les microesferes de vidre no poden presentar alteració superficial apreciable, després dels 
respectius tractaments com són aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la norma MELC 12.29. 
 
 Tots els materials han de complir amb la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR ROAD 
MARKING MATERIALS". 
 
 La pel·lícula de "Sprayplàstic" blanca una vegada seca, tindrà color blanc pur, exempt de matisos. 
 
 La reflectància lluminosa direccional per el color blanc serà d'aproximadament vuitanta (80), 
MELC 12.97. 
 
 El pes específic del material serà de dos quilograms per litre (2 kg/l), aproximadament. 
 
 Els assaigs de comparació s'han d'efectuar tenint en compte les especials característiques del 
producte, i es considera la seva condició de premescla, per la qual cosa s'utilitzarà els mètodes adequats 
per a tals assaigs, que poden diferir dels utilitzats amb les pintures normals, ja que per la seva naturalesa i 
gruix no han de tenir un comportament semblant. No serà inferior a noranta graus centígrads (90° C), 
l'assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola i anell, ASTM B-28-58T. 
 
 El fabricant ha de declarar la temperatura de seguretat, és a dir, la temperatura a la qual el 
material pot ser mantingut per un mínim de sis (6) hores, en una caldera tancada o en la màquina 
d'aplicació sense que tingui lloc una seria degradació. Aquesta temperatura, no serà menor de S +     + 
cinquanta graus centígrads (S + 50° C), on S és el punt de reblaniment mesurat segons ASTM B-28-58T. 
La disminució en lluminància utilitzant un espectrofotòmetre de reflectància EL amb filtres sis-cents u, sis-
cents cinc i sis-cents nou (601, 605 i 609), no serà major de cinc (5). 
 
 Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminució en el factor de 
il·luminació no serà més gran de cinc (5). 
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 El percentatge de disminució en alçada d'un con de material termoplàstic de dotze centímetres 
(12 cm) de diàmetre i cent més cinc mil·límetres (100 + 5 mm) d'alçada durant quaranta-vuit (48) hores a 
vint-i-tres graus centígrads (23° C)  no serà més gran de vint-i-cinc per cent (25%). 
 
 Sis (6) de deu (10) mostres de cinquanta mil·límetres (50 mm) de diàmetre i vint-i-cinc mil·límetres 
(25 mm) de gruix, no han de sofrir deterioració sota l'impacte d'una bola d'acer caient des de dos metres 
(2 m) d'alçada a la temperatura determinada per les condicions climàtiques locals. 
 
 La resistència a l'abrasió es mesurarà amb l'aparell Taber utilitzant rodes calibre H-22. Per la qual 
cosa s'aplicarà el material sobre un xapa de monel d'un vuitè de polzada (1/8") de gruix i es sotmetrà a la 
proveta a l'abrasió lubricada amb aigua. La pèrdua de pes després de dues-centes (200) revolucions no 
serà més gran de cinc grams (5 gr). 
 
 El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i obtenedor i vehicle en les 
proporcions següents: 
 
 - Agregat 46% 
 - Microesferes de vidre 20% 
 - Pigment i extenedor 20% 
 - Vehicle 20% 
 
 Execució de l'obra 
 
 S'aplicarà amb facilitat a brotxa, per polvorització, o per altres procediments mecànics 
correntment emprats a la pràctica. 
 
 El material no serà aplicable sobre pols de detritus, fang o matèries estranyes similars o sobre 
velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. Si la superfície de la calçada està a una 
temperatura menor de deu graus centígrads (10°C) o està humida s'assecarà acuradament mitjançant un 
escalfador. 
 
 Per evitar la decoloració o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material s'afegirà al pre-
escalfador en peces no més gran de quatre quilograms (4 kg) i barrejades mitjançant un agitador mecànic 
i en una caldera preferiblement provista de jacket per evitar el sobreescalfament local. Una vegada 
barrejat el material, serà utilitzat tan ràpidament com sigui possible i en cap cas serà mantingut en les 
condicions anteriors de temperatures màximes, per més de quatre (4) hores, incloent el rescalfament. 
 
 És condició indispensable, per a l'aplicació de pintura sobre qualsevol superfície, que aquesta es 
trobi completament neta, exempta de material sense compactar o mal adherit i perfectament eixuta. 
 
 Per eliminar la brutícia les parts o mal adherides que presentin les superfícies de morters i 
formigons, s'empraran raspalls amb pues de menor duresa que els utilitzats per les bituminoses. 
 
 
 
 
 La neteja del pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjançant un rentat intens amb 
aigua, continuant el reg de les esmentades superfícies fins que l'aigua que escorri sigui totalment neta. 
 
 La pintura s'aplicarà sobre les superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual 
cosa les que siguin excessivament llises de morter i formigons es tractaran prèviament mitjançant raig de 
sorra, fricció en sec amb pedra abrasiva de sorra gruixuda o solució de clorhídric al cinc per cent (5%) 
seguida de posterior rentat amb aigua neta. 
 
 Si la superfície presentava defectes o forats notables, s'haurien de corregir els primers, i 
s'omplirien els últims amb materials de naturalesa anàloga que els d'aquells, abans d'estendre la pintura. 
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 En cap cas s'aplicarà la pintura sobre la superfície de morters i formigons que presentin 
eflorescències. Per eliminar-les, un cop determinades i corregides les causes que les produeixen, es 
mullaran amb aigua les zones amb eflorescències que es desitgi netejar, aplicant a continuació amb una 
brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent (20%) i fregant passats cinc minuts (5min.) amb un 
raspall de pues d'acer, a continuació es rentarà abundantment amb aigua. 
 
 No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures inferiors a deu 
graus centígrads (10ºC) 
 
 Sobre les marques recentment pintades s'ha de prohibir el pas de tot tipus de trànsit mentre duri 
el procés de secatge inicial. 
 
 No es poden executar marques vials els dies que així ho disposi la Secció de Trànsit i Transports, 
per donar-se circumstàncies climatològiques desfavorables, i per altres causes que, a judici de 
l'esmentada Secció, ho justifiquin. 
 
 L'aplicació de pintura sobre els paviments per obtenció de les diferents marques segons el 
sistema utilitzat, automàtic o manual, ha de respondre als següents consums mínims: 
 
Pintura d'aplicació automàtica....................0,720 kg/m2 
Pintura d'aplicació manual..........................0,900 kg/m2 
Materials plàstics en fred ...........................2,500 kg/m2 
Materials plàstics en calent .......................2,500 kg/m2 
 
 Tanmateix, en l'eliminació de marques antigues, mitjançant decapant el consum mínim serà de 2 
kg/m2. 
 
 L'aplicació s'efectuarà mitjançant màquina automàtica. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Les marques vials en línies contínues i discontínues s'han de mesurar i abonar per metres (m) de 
línia efectivament pintada amb les corresponents amplades. Els passos de vianants i d'altres paviments 
diferenciats, fletxes, senyals i paraules s'han de mesurar i abonar per metres quadrats (m2) de superfície 
realment pintada. 
 
 S'inclou la pintura reflexiva, replanteig i premarcatge, decapat de les marques vials existents, 
neteja de la superfície a pintar, subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectants i 
pèrdues, si escau, protecció de les marques vials, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a 
l'execució, i també elements auxiliars de desviament de trànsit i senyalització provisional. 
 
 
705 SEMÀFORS 
 
 S'han de construir amb policarbonat d'alta qualitat, no reciclat, a fi que proporcionin un servei 
prolongat i segur. 
 
 Cal que siguin modulars en cossos d'una direcció i un focus, i s'aconseguirà el model per a 
vehicles mitjançant l'acoblament de les tres unitats corresponents, que presentaran, una vegada 
acoblades, la mateixa forma que si es tractés d'una sola peça. 
 
 La part inferior dels semàfors s'ha de poder unir a la columna mitjançant una femella de rosca 
gas d'una polzada i mitja (1,5") que s'ajustarà de manera que impedeixi una rotació eventual. 
 
 A cada focus s'acoblaran viseres per evitar l'efecte "fantasma" que produeix la llum del sol en 
incidir-hi. 
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 Els reflectors han de ser metàl·lics polimentats de gran reflectància, a fi d'aconseguir un gran 
rendiment lluminós. 
 
 Estaran dissenyats de forma que el filament de les làmpades quedi al centre òptic del reflector. 
 
 Els portalàmpades han de ser de màxima qualitat, resistents a l'escalfor del tipus pal, de manera 
que resulti impossible l'afluixament de les làmpades per les vibracions ambientals i, al contrari, sigui fàcil 
canviar la làmpada en el cas que es fongui. 
 
 Les lents han de tenir un diàmetre de dos-cents mil·límetres (200 mm), han de ser de 
policarbonat colorejat amb un factor d'absorció baix i han de tenir un gravat interior en forma "d'ala de 
mosca" a fi de suavitzar els enlluernaments i repartir uniformement la llum. 
 
 Els semàfors han de tenir les juntes de neoprè necessàries per assegurar l'estanqueïtat tant de 
l'aigua de pluja com de la pols. 
 
 S'utilitzaran làmpades de llarga durada de vuit mil hores vida (8000 h/vida), de setanta wats de 
potència (70 W) i dos-cents vint volts de tensió (220 V). 
 
 Han de ser làmpades especials per a semàfors, de marques acreditades amb catàlegs de 
característiques avalats per instituts òptics. 
 
 Cal comprovar el flux lluminós, per tal d'assegurar que es troben en el període inicial de 
funcionament. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons el que estableix el quadre de preus núm. 1 del projecte. El preu 
inclou totes les feines i materials per deixar-lo completament instal·lat i en funcionament. 
 
 
706 BÀCULS 
 
 Han de ser troncocònics, de xapa d'acer del tipus A-37, segons les normes UNE 36.050 i el gruix 
de quatre mil·límetres (4 mm) amb alçària de sis metres i mig (6,5 m) amb braç de cinc metres i mig de 
sortida (5,5 m). Han de ser galvanitzats en calent, amb un mínim de cinc-cents vint mil·ligrams per 
centímetre quadrat de zenc (520 mg/cm2). 
 
 Les soldadures no poden presentar parts defectuoses, de manera que la secció circular ha de ser 
al tacte perfectament rodona. 
 
  
 
 Han de tenir una porta de registre a una altura mínima de trenta centímetres (30 cm) de terra amb 
un pany per tancar-la; els angles de la porta i els forats han de ser arrodonits per evitar un pes de vuitanta 
quilograms (80 kg) a l'extrem, sense que en cap moment es depassi el gàlib mínim legal. La unió entre el 
bàcul i els semàfors penjats ha de ser tal que, en cas de col·lisió d'un vehicle que superi el gàlib establert, 
es produeixi la trencadissa en dit punt, a fi d'evitar que la col·lisió sigui causa d'enderroc del bàcul. 
 
 La fixació del bàcul al basament es realitzarà mitjançant perns d'ancoratge des del fonament, 
collats a la plaça suport soldada al bàcul, que serà d'una peça i amb forats allargats per facilitar una 
correcta alineació dels bàculs. 
 
Hi haurà un anell de reforç a la base i cartel·les de suport. 
 
 Amidament i abonament 
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 Es mesurarà i s'abonarà segons el que estableix el quadre de preus núm. 1 del projecte. El preu 
inclou totes les feines i materials per a deixar-lo completament instal·lat i en funcionament, inclosa la 
fonamentació de la base. 
  
 
707 COLUMNES 
 
 Han de ser cilíndriques, fetes de fibra de vidre i resina d'epoxi, de diàmetre exterior de tres 
polzades i mitja (3,5").  
 
 El gruix de la columna ha de ser d'un centímetre (1 cm) a fi d'assegurar la robustesa adequada. 
Les columnes per a vehicles han de tenir una llargada de dos-cents quaranta centímetres sobre terra (240 
cm) i vint-i-cinc sota terra (25 cm) i han d'estar dotades dels ancoratges precisos per sustentar-les. 
 
 Les columnes per a vianants han de tenir una llargada de dos-cents centímetres (200 cm) sobre 
terra i vint-i-cinc (25 cm) sota terra i han de tenir els ancoratges necessaris. 
 
 L'acabat exterior de la columna ha de ser llis, lluent i de qualitat; ha de tenir el color verd 
"Portugal" o el que fixi la direcció d'obra. 
 
 La part superior de les columnes ha de disposar d'una corona circular fixa en la qual cal ajustar 
els semàfors corresponents mitjançant un anell de rosca gas de diàmetre d'una polzada i mitja (1,5"). 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons el que estableix el quadre de preus núm. 1 del projecte. El preu 
inclou totes les feines i materials per a deixar-lo completament instal·lat i en funcionament, inclòs la 
fonamentació de la base. 
 
 
708 SUPORTS 
 
 Els suports han de ser de foneria d'alumini amb el gruix necessari per a suportar el pes dels 
semàfors acoblats. 
 
 Tots els suports han de disposar de les corones corresponents amb anell de rosca gas de 
diàmetre d'una polzada i mitja (1,5") i forma determinada per collar-se a la columna, a fi de mantenir la 
rigidesa del conjunt. 
 
 Per suportar els semàfors de vianants cal utilitzar suports de vint-i-set centímetres de sortida de 
braç (27 cm). 
 
 Per suportar dos semàfors cal fer servir suports de doble braç amb sortida de vint-i-set 
centímetres per braç. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons el que estableix el quadre de preus núm. 1 del projecte. El preu 
inclou totes les feines i materials per deixar-lo completament instal·lat i en funcionament, inclosa la 
fonamentació de la base. 
 
 
710 REGULADOR 
 
 Es defineix com el conjunt d'elements i materials necessaris per a la correcta realització de 
l'encesa, l'apagada i el control dels semàfors. 
 
 L'equip ha de ser modular i estar format per: 
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 Fonts d'alimentació estabilitzades. 
 
 Targeta lògica CPU amb microprocessador, cristall de 4 MHz memòries RAM, EPROM i els 
elements necessaris per a l'operativitat, els displays i els ports d'entrada i sortida, etc. 
 
 Targetes de sortida mitjançant Triacs de 16A de potència. 
 
 Fusibles i proteccions necessàries mitjançant interruptors automàtics. 
 
 Regletes de sortides ordenades segons el projecte. 
  
 El regulador ha de tenir un funcionament autònom partint de les dades que li proporcionaran els 
detectors de vehicles governats per les espires de la calçada. Cada cinc minuts recalcularà els temps 
necessaris de verd per a cada carrer. 
 
 Ha de tenir una capacitat per un mínim de 6 grups de sortides de tres llums, vuit plans de trànsit 
diferents i ha d'estar preparat per poder establir comunicació amb una central de trànsit i amb un operador 
o comandament manual. 
 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà per unitats realment instal·lades. S'abonarà segons el que estableix el quadre de 
preus núm. 1 del projecte. El preu inclou totes les feines i materials per a deixar-lo completament instal·lat 
i en funcionament. 
 
 Si el projecte no especifica el contrari, es considerarà inclosa en aquesta partida d'obra la 
connexió elèctrica (legalització, concertació i contractació), l'armari de poliester reforçat i l'armari de 
policarbonat per l'equip regulador. 
 
 
711 CABLES ELÈCTRICS 
 
 Han d'estar formats per un o diversos conductors aïllats entre ells a fi de transportar l'energia 
elèctrica als diversos receptors. 
 
 Els conductors han de ser de coure electrolític dur, perfectament cilíndric i calibrat. 
 
 Han de complir les especificacions de les "Normes per al coure electrolític 2" de l'Associació 
Electrònica Espanyola i les Normes UNE 21.121 I 21.024, respectivament. Les característiques del coure 
han de ser les fixades per l'article 8 del Reglament de línies elèctriques aèries d'alta tensió. 
 
 Fins a seccions de sis mil·límetres quadrats (6mm2) els conductors han de ser d'un sol fil; per a 
seccions superiors, de diversos fils. 
 
 La secció mínima dels conductors ha de ser d'un mil·límetre i mig (1,5 mm2), sempre que ho 
permeti la caiguda de tensió admissible i la intensitat màxima admissible per aquestes seccions, segons 
full d'Interpretació núm. 35 del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió amb data 10-11-80. 
 
 Els conductors han de ser aïllats per una tensió nominal de mil volts (1000 V) i han de poder 
suportar permanentment temperatures de treball fins a vuitanta graus centígrads (80° C) sense deformar-
se. 
 
 Els aïllants s'han de constituir per una capa de polietilè o resina sintètica de característiques no 
inferiors a les dels conductors i una altra capa de resina vinílica d'un color diferent per a cada conductor. 
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 La qualitat de la coberta exterior ha de permetre que suportin perfectament els agents del subsòl 
o els agents atmosfèrics a les esteses aèries. 
 
 Tots els materials han de complir les condicions establertes per la Norma núm. 13 de la CEE, pel 
que fa a la rigidesa dielèctrica d'aïllament, mecànica i de comportament a la calor i a la Norma Francesa 
CTF NF C-32.200 en prova química referent a la calor. 
 
 Els conductors que formen cada cable s'han de diferenciar pel recobriment, que ha de ser de 
diferents colors. 
 
 Per tal de donar forma cilíndrica al cable per extensió, sobre l'ànima cablejada, un reblet de goma 
no vulcanitzada de consistència pastosa que es pugui separar fàcilment per fer els terminals i les unions. 
 
 Les seccions dels conductors s'han d'indicar en els plànols. 
 
 Només s'admeten cables procedents de fàbriques qualificades i que compleixin les Normes del 
REBT i les seves instruccions complementàries. 
 
 Tot el material que s'hagi d'emprar i que no s'hagi assenyalat en aquest plec s'ha d'adequar a la 
funció que ha de desenvolupar, de bona qualitat i de marca i tipus reconegut en el mercat. La Direcció es 
reserva la facultat de fixar els models que cregui més adients. 
 
 Tots els materials han de ser nous. 
 
 Per a les connexions cal emprar maniguets calibrats amb cargols per fixar els cables, i no 
s'admet cap connexió en la qual s'apreciïn sobreescalfaments. 
 
 Cap connexió no significarà la introducció al circuit d'una resistència elèctrica superior a la que 
ofereix un metre (1 m) del conductor que la uneixi. 
 
 Les mostres que constitueixen l'aïllament i els replens han d'acomplir les següents 
característiques: 
 
 
 

DENOMINACIÓ 
Resistència mínima a la ruptura Kg/cm2 160 125 
Allargament mínim a la ruptura % 125 125 
Prova de termopressió temperatura de prova (1h 
calent + 1h càrrega) C 120 120 

Càrrega aplicada Kg/s 0.3-2 0.3-2 
Gruix residual % 65 50 
Resistència al fred  
Bona flexibilitat sense fragilitat % -15% -15% 

Prova de resistència a la humitat després 
d’immersió en aigua C 14 a 50 -- 

Durada i temperatura 
Augment de capacitat 100 (C14-C1)/C1 màx. % 10 -- 

Augment de capacitat 100 (C14-C7)/C7 màx. % 3 -- 
 
 
 La flama s'ha d'autoextingir. 
 
 Les característiques específiques que manquen han d'acomplir les de la Norma UNE 21.117. 
 Les seccions s'han d'indicar en els plànols. Només s'admeten cables procedents de fàbriques 
qualificades i que acompleixin les Normes de Reglament Electrònic per a Instal·lacions de Baixa Tensió, 
del 20 de setembre de 1973 i les Instruccions Complementàries del 31 d'octubre de 1973. 
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 Tot el material que s'ha d'emprar i que no s'hagi assenyalat en aquest plec s'ha d'adequar a la 
funció que ha de desenvolupar, ha de ser de bona qualitat i de marca i tipus reconegut en el mercat, i la 
Direcció es reserva la facultat de fixar els models que cregui més adients. 
 
 Tots els materials han de ser nous. Per a les connexions cal emprar manguets calibrats amb 
cargols per fixar els cables, en cas que la connexió sigui soterrada cal emprar caixes d'empalmar 
estanques, estaran formades per dues peces que s'han d'acoblar i, un cop feta la connexió, s'hi ha 
d'introduir la pasta aïllant, formant un conjunt hermètic i sòlid que no produeixi avaries. La pasta aïllant 
serà de transformats de resina sintètica o materials artificials equivalents. Cap connexió significarà la 
introducció al circuit d'una resistència elèctrica superior a la que ofereix un metre (1 m) del conductor que 
uneixi, i no s'admet cap connexió en la qual s'apreciïn sobreescalfaments. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà l'estesa de cable dins de tubular de PVC corrugat per metre lineals 
realment executats. 
 
 
712 CENTRE DE COMANDAMENT I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 Es defineix com a centre de comandament el conjunt d'elements i materials necessaris per 
encendre, apagar i controlar correctament els semàfors, i comprèn: 
 
 Reguladors 
  
 Els reguladors locals de trànsit han de ser controlats amb microprocessador, utilitzant els últims 
avanços tecnològics i amb sortides a semàfors estàtics mitjançant triacs amb capacitat per governar vint-i-
quatre (24) grups semafòrics. 
 
 L'equip ha de permetre fins a vuit (8) plans de trànsit, funcionant per estatges, amb la conseqüent 
flexibilitat i simplicitat de programació. 
 
 Els reguladors han de ser modulars i estar formats per fonts d'alimentació estabilitzades, targeta 
lògica CPU, targeta de memòria de dades, variables i paràmetres, targeta i display de visualització i 
targetes de sortida mitjançant triacs. 
 
 Han de tenir un funcionament autònom que els permetrà la coordinació de la selecció horària dels 
plans de trànsit. A més, han de tenir informació sobre l'estat intern, la programació, l'estat dels grups i les 
alarmes. 
 
 Quant a l'estructura, ha de ser amb targeta central utilitzant un microprocessador amb rellotge de 
2,5 MHz millorable a 4 MHz. La memòria s'ha de distribuir en dues zones: una que contingui el programa i 
els algoritmes de control que sigui de només lectura i una altra que sigui la de dades variables i 
paràmetres, la qual ha de contenir el temps de repartiment. 
 
 El regulador ha de ser ampliable per mòduls a partir  d'una configuració bàsica. Ha de tenir 
capacitat per a vint-i-quatre grups de tres (3) sortides, vuit (8) plans de trànsit registrables amb trenta (30) 
estatges per pla, dotze (12) canvis de pla per dia i set (7) tipus de dia per setmana preparat per poder 
establir comunicació amb la central de regulació i amb l'operador o comandament manual. 
 
 A fi de poder coordinar i posteriorment centralitzar la cruïlla, el regulador ha de ser de la mateixa 
tecnologia que els existents a la zona i, si és possible, de la mateixa marca i model. 
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Característiques tècniques de la instal·lació 
  
 L'obra civil que s'ha de realitzar és la necessària per construir els fonaments dels bàculs i les 
columnes, i per a la col·locació dels conductes necessaris amb llurs pericons de registre i fonaments per 
als equips de mesura i maniobra. S'adjunta annex amb característiques tècniques. 
 
 A tota la instal·lació cal tenir en compte les Normes del vigent Reglament de Baixa Tensió. 
 
 Tots els tubulars han de seguir un traçat paral·lel a les vorades en el sentit de la voravia o normal 
a ells en els casos de creuament de la calçada, i no poden presentar corbes que puguin dificultar l'estesa 
posterior dels conductors. 
 
 En els canvis de direcció cal instal·lar pericons de registre de 40x40 cm, segons convingui, i es 
construiran de formigó mitjançant el corresponent encofrat, o bé amb totxo ceràmic, disposant en el seu 
fons d'un sistema de drenatge que permeti la sortida de l'aigua. 
 
 Aquestes mesures dels pericons de registre es consideraran mínimes, i el fons ha de quedar 30 
cm més baix que el tub més profund. 
 
 Els fonaments dels bàculs seran blocs de formigó de 200 kg/m3 de dimensions 80x80x100 cm, 
on s'instal·larà un colze de 90 graus de PVC de 10 cm de diàmetre, encaixant-se en el por d'un extrem, el 
tubular, i per l'altre la columna seran blocs de formigó de 200 kg/m3 de dimensions de 40x40x60 cm. 
 
 Els fonaments de l'equip de comandament es construiran amb formigó de 200 kg/m3, i les seves 
dimensions seran 64x32x20 cm, situant-hi els perns de fixació de l'equip. 
 
 La situació de les columnes s'efectuarà deixant-les a 0,60 m de la vora de la calçada, i cal agafar 
aquesta distància com a prudencial per evitar que siguin colpejades pels vehicles. La situació dels bàculs 
és a 0,80 m de la vora de la calçada. 
 
 Instal·lació elèctrica 
 
 Partint de l'equip de control s'estendran els cables a cadascun dels grups semafòrics, i es faran 
les derivacions necessàries en els mateixos semàfors o bé als pericons de registre posant en l'últim cas 
una caixa de connexió de material aïllant (MIBT 019.2). 
 
 A efectes d'instal·lació, els semàfors s'agruparan en grups semafòrics, i son aquests els semàfors 
que en tot moment tenen encesos els mateixos colors. Cada semàfor que pertany al mateix grup 
semafòric es connectarà en paral·lel i a la vegada cada grup connectat a l'equip regulador en els 
corresponents borns. 
 
 Aquests conductors seran del tipus de doble aïllament, d'una secció mínima de 1,5 mm2, els 
quals suportaran els esforços mecànics  durant la instal·lació. Tots seran de coure. 
 
 
 Protecció de la instal·lació 
 
 En el quadre general, que ha de ser en el lloc indicat en el plànol de planta, s'instal·laran els 
dispositius de comandament i protecció previstos en MIBT 016. 
 
 La protecció contra sobreintensitats quedarà assegurada per un interruptor magnetotèrmic ICPM 
a la unitat de comandament. Aquest interruptor automàtic acomplirà amb les prescripcions assenyalades 
a (MIBT 020.1.1), de manera que la instal·lació quedi protegida contra les sobrecàrregues d'aïllament i 
també contra els curtcircuits. 
 
 La protecció contra contactes indirectes s'efectuaran per mitjà de posta a terra de les masses i 
dispositiu de tall per intensitat de defecte. Per això s'utilitzarà l'interruptor diferencial de sensibilitat (30 
mA). 
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 Presa de terra 
 
 Totes les parts metàl·liques de la instal·lació que no es trobin sota tensió hauran de connectar-se 
a terra. La presa de terra presentarà una resistència màxima de 37 Ohms i es realitzarà amb plaques 
quadrades galvanitzades de 500x500 mm, o bé amb piques de 2 m. 
 
 Línies de terra 
 
 La secció del conductor d'enllaç amb la terra serà de 35 mm2 i el de la línia principal de terra de 
15 mm2 segons norma MIBT 039.8.1 apartat b. 
 
 Intensitat màxima en els conductors i caiguda de tensió 
 
 La intensitat màxima en els conductors no superarà la prescrita en MIBT 017 taula II, per a 
conductors de coure.  
 
 La caiguda de tensió màxima no serà superior al 3% de la tensió d'alimentació (6,60 volts) 
 
 Realització de la instal·lació elèctrica 
 
 La instal·lació que es projecta haurà de ser realitzada per un industrial instal·lador degudament 
matriculat en l'exercici de les seves funcions i que tingui el carnet instal·lador autoritzat expedit pel 
Ministeri d'Indústria o un organisme competent. 
 
 Amidament i abonament 
 
 L'amidament i abonament dels treballs objecte d'aquest projecte es faran sempre d'acord amb les 
definicions que figuren en el pressupost i els preus allí assenyalats. 
 
 En aquests preus van compresos tots els treballs i els materials necessaris per deixar 
completament acabada cada unitat d'obra amb la qualitat i perfecció que exigeixen aquestes condicions. 
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ENLLUMENAT 
 
720 LLUMENERES 
 
 Procedència 
 
 Les han de subministrar cases de reconeguda solvència en el mercat. 
 
 Abans d'acceptar els tipus de llumeneres, el contractista ha de presentar al director tècnic els 
documents següents: 
 
 - Catàleg en el qual figurin característiques i mides. 
 - Informe del fabricant de reflectors sobre la qualitat de l'alumini utilitzat. 
 - Corba d'intensitats lumíniques, realitzada per un laboratori oficial. 
 - Corbes ISOLUX basades en la corba fotomètrica oficial de les zones enllumenades objecte 

del Projecte. 
 - Mostres dels tipus a emprar.  
 - Justificació del tipus d'òptica per a adaptar la làmpada que hi correspon. 
 
 En el cas que les mostres no reuneixin, a criteri del director tècnic, prou garantia, aquest escollirà 
el material de fabricació estatal d'entre els que, segons el seu criteri, tinguin millors qualitats per a cada 
cas, o podrà exigir totes les proves oficials o certificats que cregui convenients per comprovar-ne les 
especificacions. 
 
 Característiques 
 
 Es rebutjarà qualsevol llumenera que tingui qualsevol bony o desperfecte, ja que ha de tenir 
aspecte llis o superfícies sense senyals. 
 
 Els dispositius de suspensió han de ser galvanitzats i han de resistir com a mínim cinc vegades el 
pes total de l'aparell. 
 
 El sistema de fixació s'ha d'adaptar a diferents diàmetres. 
 
 En les hermètiques, les cubetes o els reflectors han de ser de material del qual es garanteixi 
l'estabilitat i que sigui capaç de resistir sense deformació les condicions tèrmiques creades durant el 
servei de la llumenera. 
 
 A l'interior hi ha el reflector fermament subjecte, que, mitjançant un sistema simple, permetrà amb 
tota rapidesa desmuntar-lo per netejar-lo. 
 
 L'alumini dels reflectors serà d'una puresa igual o superior al 99,70 %. La xapa utilitzada tindrà un 
gruix mínim d'1,5 mm abans de ser utilitzada i una vegada construït el reflector el gruix no podrà ser 
inferior a 0,6 mm. 
 
 La capa d'alumini tindrà un gruix mínim de 4 m, el reflector passarà satisfactòriament els assaigs 
de continuïtat de la capa, resistència a la corrosió i control de segellat. 
 
 Les llumeneres allotjaran l'equip de l'encesa de la llàntia. 
 
 Les llumeneres s'han de subministrar cablejades des del portallàntia a la fitxa de borns; l'aïllament 
dels conductors ha de ser del tipus de silicona, capaç de resistir les temperatures existents als voltants de 
la làmpada. 
 
 Dispositius 
 
 Han de tenir els següents: 
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 - De ventilació en les llumeneres hermètiques per a la dissipació de la calor produïda per la 
làmpada. 

 
 - D'enfocament, practicable des de l'exterior, fins i tot amb la llumenera muntada. 
 
 Recepció  
 
 Cal rebutjar totes les làmpades que donin nivells mitjans o uniformitats inferiors dels previstos en 
el projecte. Una vegada acceptat el tipus de llumenera, el director tècnic n'ha de fer una mostra i enviar a 
un laboratori oficial una quantitat no inferior al 5 % per constatar: la corba fotomètrica, el gruix d'alúmina, la 
caixa anòdica i la resistència a la corrosió. 
 
 Col·locació 
 
 Les llumeneres s'han de fixar als suports per mitjà  d'elements de fixació de plena garantia i s'han 
de col·locar de manera uniforme. 
 
 Les connexions s'han de fer per mitjà de cargols de pressió;  es prohibeix la unió de fils. 
  
 Les llumeneres s'han de muntar de manera que no suportin esforços que puguin produir-ne el 
trencament o escurçar-ne la vida útil. 
 
 Amidament i abonament 
  
 Les llumeneres es mesuraran i s'abonaran per unitats col.·locades a obra. 
 
 Aquesta unitat d'obra comprèn el subministrament amb làmpada i equip d'encesa, com també 
l'acoblament al suport i muntatge.    
 
 
721 SUPORTS 
 
 Procedència   
 
 Els han de subministrar cases de coneguda solvència en el mercat. 
 
 Característiques 
 
 Els bàculs i les columnes seran troncocònics o cilíndrics, de les dimensions especificades i 
construïdes en xapa d'acer de 3, 4 o 5 mm de gruix, segons s'especifica en els plànols i preus unitaris. 
 
 El dimensionament estarà calculat d'acord amb les normes establertes per a suportar les accions 
del vent. 
 
 El perfil troncocònic s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, i la 
soldadura es farà amb elèctrode continu i en atmosfera controlada. 
 
 No s'admetran soldadures transversals excepte en aquells suports en què hi ha trams de 
diferents seccions.  
 
 A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de dimensions especificades en els plànols i 
dotada d'un anell exterior de reforçament i cartel·les de suport. 
 
 
 
 La superfície exterior no tindrà taques, ratlles ni bonys i les soldadures es poliran degudament, a 
fi d'aconseguir un acabat exterior de bona regularitat. 
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 En el cas de construir-se el suport en diferents trams, les unions es reforçaran amb un doble tub 
interior i les soldadures es poliran degudament per evitar que siguin fàcilment apreciables. 
 
 Per a l'ancoratge de la fonamentació es disposaran els perns construïts d'acer d'alta resistència a 
la tracció, roscant, l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant l'extrem inferior en forma de 
ganxo per a una millor subjecció al formigó.  
 
 A una altura de 500 mm sobre la placa base es disposarà d'una obertura rectangular per a 
l'accés a la caixa de connexions i protecció. Les arestes s'arrodoniran i es col·locarà un marc de passamà 
d'acer soldat a la vora de l'obertura; la portella serà de xapa d'acer i anirà dotada de dispositius de 
subjecció i tanca. 
 
 Les dimensions del maniguet extrem per a la fixació de la llumenera es determinarà d'acord amb 
les característiques de la llumenera escollida pel director tècnic. 
 
 Els braços murals i els complementaris compliran les normes generals establertes per als bàculs, 
i aniran col·locats mitjançant quatre perns ancorats a la façana i en suports apropiats respectivament, si 
no s'indica el contrari.  
 
 Les columnes, els bàculs complementaris i els braços murals s'ajustaran al projecte quant a 
l'angle d'inclinació, la longitud i l'alçària a situar a cada tipus; tenint cura de  la uniformitat sobre el terreny i 
l'alineació de tot el conjunt. 
 
 Abans de col·locar els bàculs, complementaris i braços murals, l'empresa adjudicatària sol·licitarà 
als serveis municipals l'aprovació per a la instal·lació i acompanyarà els tècnics municipals a la inspecció. 
Es faran totes les proves i les acreditacions que es considerin pertinents.  
 
 Els ancoratges, suports de braços i complementaris, hauran de respondre als possibles esforços 
exigits a cada cas. 
 
 A les façanes que s'hagin d'encastar suports es tindrà cura de l'acabat de l'obra d'acord amb la 
qualitat de cada paret. 
 
 Protecció contra la corrosió 
 
 Els suports es donaran galvanitzats en tota la llargària mitjançant immersió en bany calent; el 
bany de galvanitzat tindrà un mínim del 98,5 per 100 de zenc pur en pes, i se n'obtindrà un dipòsit mínim 
de 600 gr/m², sobre la superfície de la columna, corresponent a un gruix de 84 microns. 
 
 Totes les característiques del galvanitzat s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501. 
 
 Unions i connexions 
 
 A les bases dels fanals es disposaran caixes aïllants, integrades per una placa de base i una 
tapa, ambdues  fabricades en planxa de material plàstic incombustible, i les unions i connexions de la 
xarxa àrea aniran a l'interior de caixes provistes de borns de connexió. 
 
 A l'interior es col·locaran quatre borns unipolars, cadascun per a dos cables de 2,5 mm². Així 
mateix, es col·locaran dos tallacircuits unipolars amb cartutxos d'intensitat d'acord amb les làmpades 
instal·lades. 
 
 Els tallacircuits aniran instal·lats a la tapa, de manera que en retirar-la quedi el muntatge sense 
tensió. Els cartutxos fusibles seran d'alt poder de ruptura i calibrats al valor doble del corrent de les 
làmpades. 
 
 Els borns seran del tipus premsa-fils i es protegiran contra contactes directes. 
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 Les regletes o connexions no patiran cap tipus d'esforços de tracció ni tan sols els del pes del 
cable. 
 
 La connexió es farà alternant les fases, per equilibrar el consum. 
 
 De les regletes partirà la línia d'alimentació de la làmpada per l'interior del suport amb cable tipus 
UNE VV-1000 de secció corresponent i arribarà fins la regleta de connexió de la llumenera. 
 
 A les reduccions de secció de línia es disposaran tallacircuits fusibles que limitin les intensitats 
sobre de la màxima que pugui suportar la línia de menor secció. 
 
 Els conductors no han de sofrir cap esforç mecànic. 
 
 Preses de terra 
 
 Es disposarà una pica o placa de presa de terra per a cada punt de llum ancorat a terra i quadre 
de comandament. 
 
 A més, per a una major protecció, s'unirà cada pica al cable de coure despullat de 35 mm² de 
secció, tal com queda especificat en l'article 728 sobre preses de terra. 
 
 Basaments dels suports 
 
 Adoptaran les mesures especificades en els plànols. L'excavació es farà de manera que les 
parets siguin verticals i el fons llis. 
 
 El formigó serà del tipus H-150 i s'hi encastaran els perns d'ancoratge, situats mitjançant una 
plantilla de la mida adequada, de manera que la col·locació resulti vertical i sobresurtin prou per assegurar 
l'entrada completa dels cargols de fixació del suport i de les seves volanderes. 
 
 A l'interior del fonament cal col·locar tubulars de 80 mm per permetre l'entrada i sortida de cable. 
 
 Col·locació de suports 
 
 Cal fixar el fonament amb quatre perns d'ancoratge, depenent del tipus de suport, als quals es 
collaran uns cargols. 
 
 La profunditat de la platina de la base serà en tots els punts de 0,20 m per sota de la rasant de la 
vorera finalitzada. 
 
 Han de tenir una verticalitat i una alineació perfecta i durant el transport i el muntatge cal evitar 
cops  i raspadures que puguin fer saltar la capa galvanitzada. 
 
 La part inferior de la portella ha d'estar a una alçada de 0,35 m. per sobre de la rasant de la 
vorera. 
 
 
 Unions i derivacions 
 
 Les unions i derivacions es realitzaran en caixes que continguin borns mai en pericons i 
s'efectuaran amb la major mesura a fi que, tant mecànicament com elèctricament garanteixin les mateixes 
mesures de seguretat que la resta de la línia 
 
 Caixes de derivació 
 
 Seran del tipus que assenyalin els serveis tècnics municipals i d'unes dimensions no inferiors a 
150 x 100 mm. 
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 En preparar els conductors per a la unió es deixarà l'aïllament necessari en cada cas i el 
conductor descobert estarà net, per evitar que es perjudiqui durant l'operació. 
 
 En el cas que, en començar el treball s'observi que l'extremitat del cable a derivar no està net o té 
rastre d'humitat, es tallarà com a mínim un tros de 10 cm. 
 
 Els extrems dels cables emmagatzemats s'hauran d'encintar-se amb PVC adhesiu, de manera 
que s'impedeixi l'entrada d'humitat.  
 
 Numeració de suports 
 
 Els punts de llum s'enumeraran amb pintura al suport segons l'ordre que figuren en el plànol de la 
zona instal·lada que es subministrarà en cada cas. 
 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Els suports es mesuraran i s'abonaran per unitats col·locades en obra. 
 
 Aquesta unitat d'obra comprèn, a part del subministrament i la col·locació del suport, l'excavació i 
fabricació del basament, subministrament i connexió de la pica o placa de terra, instal·lació i muntatge 
complet de la caixa de protecció i cables de connexió, com també la instal·lació de la llumenera i la 
numeració del punt de llum. 
 
 
722 LÀMPADES  
 
 Procedència 
 
 Han de ser de marca reconeguda i enregistrada com de primera categoria, i han d'acomplir els 
articles 49, 50 i 54 del Reglamento de verificaciones eléctricas. 
 
 El contractista ha de presentar al director els documents següents: 
 -  Catàlegs dels tipus de làmpades que s'utilitzaran, amb les seves característiques. Carta 

del fabricant de làmpades amb les característiques que reuneixen les reactàncies que 
aconselli emprar per a cada tipus específic, indicant les característiques i les proves a les 
quals poden ser sotmeses. 

 
 -  Justificació del tipus de làmpades conforme a l'òptica de la llumenera. 
 
 Tipus  
  
 Les làmpades de vapor de mercuri s'entendrà que són de les anomenades de color corregit, amb 
els fluxos inicials que s'indicaran més endavant. 
 
 Les làmpades de vapor de sodi seran del tipus de les d'alta pressió; els fluxos s'indicaran més 
endavant. 
 
 Les ampolles seran de vidre dur de forma ovoide o tubular i amb la superfície mat, o bé de forma 
tubular i amb ampolla clara, segons determini el director tècnic. 
 
 Virolles  
 
 Cal garantir-ne un recobriment metàl·lic antioxidant. Cal garantir el bon funcionament a 
temperatures de 200° graus C. sense que s'observin esquerdes ni descrostats en la unió amb l'ampolla ni 
en les masses vítries que separen els pols de contacte. Els assaigs de resistència es faran col·locant les 
làmpades inclinades i en horitzontal. 
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 Ampolla  
 
 L'ampolla de vidre ha de suportar la pressió interna i les deformacions tèrmiques i la dels virolles 
sense trencar-se, fins a una temperatura màxima de 350 graus C. També ha de suportar en aquestes 
condicions el salt tèrmic de caiguda de gotes d'aigua a 15 graus C, sense trencaments ni fissures del 
vidre. 
 
 Característiques   
 
 La tensió mínima a l'inici de la descàrrega, la tensió d'arc i el corrent de la làmpada serà la 
següent, amb una tolerància del 5 per 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPUS DE 
LÀMPADA 

MÍNIMA 
TENSIÓ 
D'ENCESA 

VOLTATGE 
DE LA 
LÀMPADA 

CORRENT 
DE LA 
LÀMPADA 

FLUX 
LUMI. 

      
 +20 

OC 
+18 
OC 

V A LUM. 

VMCC      
  

80   w 180 210 115 0,80 3700
125   w 180 210 125 1,15 6300
250   w 180 210 135 2,13 13000
400   w 180 210 140 3,25 22000

    
VASP     

    
70   Ov 198 220 90 1,0 5800

100   Ov 190 200 100 1,2 9500
100   tub 190 200 100 1,2 10000
150   Ov 170 200 100 1,8 15500
150   tub 170 200 100 1,8 16000
250   Ov 170 200 100 3,0 25000
250   tub 170 200 100 3,0 27000
400   Ov 170 200 105 4,4 47000
400   tub 170 200 100 4,6 48000

1000   Ov 170 200 100 10,3 120000
1000   tub 170 200 100 10,6 130000
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 Làmpada de descàrrega en gas a baixa pressió 
 
 Sense reactància incorporada 
 
 
Potència Flux Flux 
      W Lumen Lumen 
 
 7 400 
 9 600 
 11 900 
 
 
 Amb reactància incorporada 
 
 Prismàtica         Opal 
 
 9 450 375 
 13 600 525 
 18 900 750 
 25 1200 1050 
 
 
 El flux lluminós es troba mesurat a les 100 hores de funcionament i després d'un 200 per 100 del 
període d'encesa amb una tolerància del 5 per 100. 
 
 El flux variarà al llarg de la vida de la làmpada, amb una reactància que subministra els valors 
nominals de tensió de la  manera següent: 
 
 
 Làmpades de vapor de mercuri 
 
 8.000 h de servei   90% en funcionament   80 i 125 W 
 8.000 h de servei   95% en funcionament  250 i 400 W 
12.000 h de servei   85% en funcionament 
 
 
 Làmpades de vapor de sodi 
 
 2.000 h de servei   97% en funcionament 
 6.000 h de servei   95% en funcionament    
 8.000 h de servei   90% en funcionament 
12.000 h de servei  80% en funcionament  
 
 Amidament i abonament 
  
 La làmpada es considera abonada dins de la partida de la llumenera. 
 
723 EQUIPS D'ENCESA 
 
 Procedència 
 
 Tan sols s'admeten reactàncies, ignitors i condensadors procedents d'una fàbrica de coneguda 
solvència. 
  
 El contractista ha de presentar al director els catàlegs tècnics que es pensa utilitzar i les proves 
fetes a laboratori. 
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 Característiques 
 
 Han de portar inscripcions a les quals cal indicar el nom o la marca del fabricant, les tensions 
nominals, les intensitats nominals, la freqüència, l'esquema de connexió si hi ha més de dos fils, el factor 
de potència i la potència nominal de la làmpada o làmpades per a les quals han estat  previstos. 
 
 Els elements de tensió no poden ser accessibles a un contacte fortuït durant la utilització normal. 
Les tapes que permeten l'accés a les peces en tensió tan sols es poden desmuntar amb l'ajut d'eines. 
 
 Les connexions s'efectuaran amb borns, regletes o terminals, de manera que no s'afluixin amb 
l'ús i aquests elements tan sols s'utilitzaran per a unions elèctriques, i no se sotmetran a esforços 
mecànics. Les peces conductores del corrent seran de coure, d'al·legació de coure o d'altres materials no 
corrosius.  
 
 Reactàncies 
 
 El balast límit del corrent es constituirà per una autoinducció sobre nucli de ferro de les 
característiques adequades a cada làmpada, potència i tipus, de manera que en aplicar la tensió 
d'alimentació de 220 volts a 50 Herzs, circuli per la làmpada el corrent nominal. 
 
 Les reactàncies es dimensionaran de manera que en arribar a la temperatura de règim, aquesta 
no experimenti un increment superior a 60° C. sobre la temperatura ambient, considerant aquesta de 30° 
C. La comprovació  de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de la medició de la 
resistència ohmica. 
 
 Les reactàncies seran de doble nivell. 
 
 Els debanadors i els nuclis seran immersos en masses de resines sintètiques de manera que es 
garanteixi l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, sense apreciar sorolls ni vibracions durant el 
funcionament. 
 
 
 
 
 
 Les reactàncies es protegiran contra els camps magnètics propers, i no s'han d'apreciar 
variacions sensibles de la impedància en col·locar-les en contacte amb altres reactàncies. Els debanadors 
presentaran una rigidesa dielèctrica respecte del nucli i a les masses metàl·liques de l'element de 2000 V. 
Aquesta prova es farà amb tensió alterna de 50 Hz i durada d'un minut. 
 
 Els borns de connexió amb la resta del circuit es disposaran de manera que no presentin 
continuïtat elèctrica superficial en el cas de condensacions de vapor d'aigua sobre ells mateixos. 
 
 Condensadors 
 
 Els condensadors que s'utilitzaran per compensar el factor de potència seran del tipus 
d'aïllaments amb paper o poliester metal·litzat, estancs, i de les capacitats perquè, amb la compensació, 
el factor de potència sigui superior a 0,9. 
 
 La tensió de prova de l'aïllament entre borns del condensador i les parts metàl·liques de la 
coberta serà de 2.000 volts, durant un minut i la tensió i freqüència nominals de 380 V. i 50 Hz.  
 
 Es soldarà entre els borns una resistència per assegurar l'autodescàrrega del condensador en la 
desconnexió; la fuita de corrent, mesurada a 1000 V, hauria de ser inferior a 0,1 A.  
 Els borns es disposaran de manera que no presentin continuïtat elèctrica superficial en el cas de 
condensacions de vapor d'aigua. 
 
 



 

pàg. 69 

 

 Arrencadors 
 
 En el cas de les làmpades de vapor de sodi, per a les quals fan falta en el circuit dispositius 
d'arrencada, aquests faran la seva funció en el període d'encesa, quedaran fora de servei una vegada la 
làmpada hagi entrat en funcionament normal, sense presentar el conjunt de reactàncies a ignitor més 
pèrdues que les pròpies de la limitació del corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les indicades per a 
les reactàncies. 
 
 Caldrà justificar que les característiques de l'arrencador s'adapten a les de les làmpades. 
 
 Assaigs: 
 
 Amb les mostres lliurades pel contractista, el director tècnic, si així ho creu convenient, podrà fer 
els assaigs següents. 
 
- Assaig d'escalfament 
- Assaig de protecció contra influències magnètiques. 
- Assaig d'estanqueïtat. 
- Assaig de durada. 
 
 Prèviament, el director tècnic ha d'haver sol·licitat un certificat d'aquests assaigs realitzats per 
laboratoris oficials. 
 
 Amidament i abonament 
 
 L'equip es considera abonat dins de la partida de la llumenera. 
  
 
 
 
724 PORTALÀMPADES 
 
 Els portalàmpades no poden tenir cap part metàl×lica exterior en comunicació elèctrica amb els 
conductors. 
 
 Han de tenir sòlids i amplis contactes elèctrics, que permetin el pas del corrent sense 
escalfaments perjudicials. 
 
 La resistència mecànica ha de ser prou per suportar un esforç cinc vegades superior al tramès 
per la làmpada. 
 
 El dispositiu de subjecció del portalàmpades a la llanterna serà sòlid i permetrà el muntatge o la 
substitució fàcils sense necessitat d'enretirar-la. 
  
 Els elements aïllants han de ser de porcellana o d'esteatita. 
 
 Amidament i abonament 
 
 El portalàmpades es considera abonat dins de la partida de la llumenera. 
 
 
725 QUADRE DE COMANDAMENT 
 
 Procedència 
 
 El contractista presentarà una relació de marques i fabricants dels diferents components, fent 
especial èmfasi a les cèl·lules fotoelèctriques, els rellotges astronòmics, els commutadors, els inversors, 
els magnetotèrmics, els comptactors, els diferencials i els fusibles que desitgi emprar. 
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 Característiques 
 
 Es disposarà d'un armari de material antixoc col·locat a la vorera i en el lloc previst per a la 
connexió, dotat amb tancament de triple acció i pany tipus companyia, el qual contindrà: 
 
 * Connexió normalitzada segons la companyia subministradora. 
 
 * Caixa de comandament composta de: 
 
  -  Interruptor automàtic de tall omnipolar. 
 
  - Commutador per a encesa manual automàtica, amb posició zero 
 
  -  Comptador accionat per interruptor horari. 
 
  -  Fusibles generals. 
 
  - Interruptors magnetotèrmics omnipolars i diferencials per cada línia de sortida. 
 
  - Comptador d'energia reactiva de doble o triple lectura, segons esquema. 
 
  - Comptador d'energia reactiva, si s'escau. 
 
  - Rellotge per a l'accionament del comptador de doble llegenda. 
 
 
 
 
 
 
 A la maniobra d'encesa i apagada s'inclourà un commutador rotatiu amb la triple posició de 
Manual zero o Automàtic. Dintre de l'armari s'instal·larà un punt de llum mitjançant un portalàmpades 
segons el tipus que assenyalin els serveis tècnics municipals i una base d'endoll. 
 
 Tot això muntat segons esquema normalitzat. 
 
 Interruptors horaris 
 
 Els interruptors horaris seran uns dispositius electrònics programables astronòmicament amb una 
corba d'encesa i apagada, apta per a les coordenades geogràfiques de Sabadell (2º 6' E - 41º 33' N). 
 
 Han de calcular la corba d'encesa i apagada variable al llarg de l'any i permetre la programació 
d'un hora d'apagada i una altra d'encesa voluntària, possibilitada mitjançant una sortida independent. 
 
 Disposaran d'una possibilitat de correcció d'encesa i apagada d'un mínim de 45 minuts, a la fi de 
poder aplicar els criteris d'economia que es creguin oportuns. 
 
 Els interruptors horaris posaran en funcionament els relès per a la connexió o desconnexió de la 
instal·lació.  
  
 Elements de comprovació i protecció 
 
 A l'entrada i sortida dels disjuntors o fusibles de cada fase i circuit hi ha d'haver punts de 
comprovació per possibilitar la connexió d'amperímetres i voltímetres i altres aparells d'amidament quan 
els circuits estiguin en funcionament. 
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 Tots els aparells del quadre de comandament seran fabricats per treballar amb tensions de servei 
no inferiors a 500 volts. 
 
 En el disjuntor, amb intervals successius de tres minuts, s'efectuaran tres interrupcions del 
corrent d'intensitat corresponent a la capacitat de ruptura i tensió i igual a la nominal, i no s'observaran 
arcs prolongats, deteriorament dels contactes o avaries en els elements constitutius del disjuntor per les 
esmentades interrupcions. 
 
 L'elevació de temperatura durant una hora, treballant disjuntors i comptadors a la intensitat 
nominal no podrà excedir-hi de 65º C sobre l'ambiental. 
 
 La construcció ha de ser tal que permeti un mínim de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, 
sense que la tensió d'efecte no sigui superior a 24 volts. 
 
 Presa de terra 
 
 S'instal·larà una  presa de terra, que es connectarà a un born incorporat a l'interior del quadre de 
comandament i protecció. 
 
 Numeració 
 
 El quadre es numerarà segons l'ordre que figura en el plànol de la zona instal·lada. 
 
 
 Amidament i abonament 
 
 Els quadres de comandament es mesuraran i abonaran per unitats col·locades en obra. 
 
 Aquesta unitat d'obra comprèn, a part del subministrament i la col·locació de l'armari, basament 
de l'armari, l'execució de la connexió, el muntatge de mòduls amb els comptadors d'activa doble o triple 
lectura, reactiva si cal tallacircuits de protecció d'entrada i interruptor general de control de potència ICPM, 
rellotge astronòmic per a doble encesa tipus SECELUX, comptadors manuals de tres posicions, 
diferencials i interruptors automàtics magnetotèrmics en cada línia de sortida i altres elements per deixar-
lo acabat amb la qualitat i el funcionament descrits en aquest capítol.    
 
 
726 CABLES 
 
 Procedència: 
 
 Tan sols s'admetran materials subministrats per una fàbrica de coneguda solvència. 
 
 Es presentarà un informe escrit del fabricant amb les proves realitzades i la descripció de les 
característiques del material per utilitzar. 
 
 Característiques 
 
 Serà del tipus UNE VV-1000 amb conductors de coure, aïllament termoplàstic, preferentment 
CPV tant per a les xarxes de distribució com per a les derivacions als punts de llum a l'interior dels 
suports. 
 
 Han de complir les normes UNE per a aquest tipus de cables i s'exigirà una resistència mínima al 
trencament per tracció, tant de l'aïllament com de la coberta de 200 kg/cm². Cal que conservin el 90 per 
100 de aquest valors després de romandre 120h en una estufa amb aire calent a 100º C. 
 
 El coure ha de complir la norma de qualitat UNE -21011, i la rigidesa dielèctrica i la resistència de 
l'aïllament han de complir el que estableix el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
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 A les bobines del cable ha de figurar el nom del fabricant, el tipus de cable i la secció 
 
 Estesa de cables 
 
 L'estesa de cables es farà amb molta cura, i s'evitarà la formació de coques i torçades, com 
també fregaments perjudicials. 
 
 Quan les condicions ho permetran, es farà descendir el cable directament des de la bobina i, si hi 
ha obstacles per a això, es col·locaran en el fons de la rasa uns roleus, sobre els quals s'estendrà el 
cable. 
 
 
 
 La xarxa de distribució subterrània discorrerà per        l'interior de conductors soterrats, disposarà 
un sol circuit  o conjunt de cables unipolars en cada conducte. 
 
 La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o penjada de cable d'acer 
galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 kg. 
 
 Les grapes que calgui fer servir han de ser metàl·liques, galvanitzades i s'han de col·locar 
mitjançant un tac de plàstic i un cargol. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà l'estesa de cable d'enllumenat per metres lineals realment executats. 
  
 
727 RASES PER A CABLES 
 
 Les rases seran de parets verticals, de les dimensions especificades en els plànols. 
 
 El fons ha de quedar net de pedres cantonades i de qualsevol material que pugui perjudicar el 
cable durant l'estesa. En aquest fons es col·locarà una capa de sorra de 5 cm de gruix, sobre la qual es 
dipositaran els tubulars corrugats i a continuació es llançarà una altra capa de sorra fins a arribar a 5 cm 
per damunt dels tubulars. 
   
 El replè de la rasa es farà tan aviat com sigui possible després d'haver col·locat el cable en els 
tubulars; s'eliminarà així el risc de desperfectes o d'inundació. 
 
 
 El replè es farà amb capes de 20 cm que cobreixen totalment l'amplada de la rasa i es piconaran 
amb picons vibrants, esmerçant terra humida en la mesura necessària per aconseguir una compactació 
del 95 per 100 de l'assaig del proctor modificat. 
 
 La profunditat mínima del cable en voreres serà de 0,60m. 
 
 El director de l'obra encarregarà la realització dels assaigs de densitat in situ que cregui 
convenients. 
 
 Encreuament de calçada  
 
 Quan els cables hagin de passar una calçada ho faran per l'interior de canonades de fibrociment 
de 15 cm de diàmetre. 
 
 Caldrà recobrir la canonada per un prisma de formigó en massa per evitar el trencament pel pas 
dels vehicles per damunt de la calçada. 
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 Durant l'execució, les rases es protegiran amb planxes d'acer per mantenir la uniformitat de la 
rasant de la calçada. Cal fer en dues fases en carrers de 6 m o més d'amplada.   
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesuraran i abonaran les rases per a estesa de cables per metres lineals realment executats 
a l'obra. 
 
 La unitat d'obra comprèn excavació de terres, subministrament i estesa de cable nu de coure de 
35 mm² de secció, subministrament i estesa de tubs de PVC corrugat de 80 mm de diàmetre, rebliment, 
compactació i càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador.  
 
 
728 PRESES DE TERRA 
 
 Es disposarà una pica o placa de presa de terra per cada punt de llum ancorat a terra i quadre de 
comandament. 
 
 A més, per a una major protecció, s'instal×larà al llarg de tota la xarxa subterrània cable de coure 
nu de 35 mm² de secció, que estarà unit a cadascuna de les piques, tal com queda especificat a les 
condicions d'execució. 
 
 S'instal×larà una  presa de terra, que es connectarà a un born incorporat a l'interior del quadre de 
comandament i protecció. 
 
 Característiques 
 
 La xarxa de terra complirà el que especifica el Reglamento electrotécnico de baja tensión, 
actualment en vigor, de manera que en el cas de defecte, la tensió entre el punt en què es produeix i 
terra, no superi els 24 volts. De qualsevol manera, la resistència del terra no haurà de ser superior a 10 
ohmis. 
 
 Tots els elements metàl×lics, suports, baixants, etc. que siguin accessibles manualment estaran 
connectats a la xarxa general de presa de terra, que s'haurà de fer amb cable de coure despullat de 35 
mm² de secció i aquests elements a més seran connectats a una pica d'acer de 2 m de longitud i 16 mm 
de f recoberta d'una capa protectora de coure del gruix adequat; o bé a una placa de ferro galvanitzat de 
2,5 mm de gruix, de 0,35 x 0,35 m de superfície. 
 
 En el cas de no haver-hi xarxa general de presa de terra, les plaques seran de 2,5 mm de gruix  i 
de 0,50 x 0,50 m.  
 
 El cable de presa de terra es col×locarà en el fons de la rasa de replè. 
 
 Amidament i abonament 
 
 La presa de terra es considera abonada a cada unitat d'obra susceptible de ser connectada a la 
xarxa. 
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MOBILIARI URBÀ 
 
801 HIDRANTS (BOQUES D'INCENDI) 
 
 Es defineix com la columna d'aigua exterior i/o soterrada, connectada a la xarxa d'aigua i que 
serveix per connectar les mànegues dels bombers en cas d'incendi. 
 
 La seva posició està grafiada als plànols del Projecte o indicada per la Direcció Facultativa. 
 
 La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base, i connectada a la xarxa 
d'alimentació. 
 
 La vàlvula de tancament i les unions ha de ser estanques a la pressió de treball. 
 
 Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut) realment col·locades, incloent en el preu el connexionat i 
part proporcional fins a la canonada existent. 
 
 
802 PAPERERES METÀL·LIQUES 
 
 Consisteix en la col·locació de papereres metàl·liques trabucables, d'acer galvanitzat i pintades al 
foc, amb muntants rectangulars de 50x15x1,5 mm, ancorades al paviment. La paperera serà de 90 cm 
d'alçada lliure, i 50 cm de diàmetre exterior. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) realment col·locades. El canvi de tipus de fixació no implica 
diferència de preu. 
 
 
806 FONT   
 
 Consisteix en el subministrament i la col·locació d'una font sortidor, inclosa la canonada, el 
desguàs, clau de pas i la resta d'accessoris. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i abonarà per unitats (ut) una vegada col·locada i en funcionament. 
 
807 BANCS AMB DELGUES DE FUSTA 
 
 Consisteix en la col·locació de bancs tipus Romàntic o similar, de 18 llistons de fusta tropical 
envernissada o pintada, sobre dos suports de pletina o de fosa pintats amb resina de poliester o bé 
esmalt sintètic, d'una alçada en el centre de quaranta centímetres (40 cm), ancorats amb daus de formigó 
H-150. 
 
 S'utilitzarà fusta tropical de primera qualitat tractada per impregnació preventiva en autoclau. No 
tindran esquerdes, berrugues, taques o qualsevol defecte que en perjudiqui la resistència o l'aspecte. Les 
fibres seran rectes i no revirades o entrellaçades, i paral·leles a la dimensió de la peça. Les delgues no 
estaran deformades i seran equidistants. 
 
 Queda a criteri de la Direcció Facultativa l'acceptació de la fusta, que es rebutjarà una vegada 
col·locada si es detecta qualsevol defecte. 
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 Les delgues s'agafaran als peus metàl·lics mitjançant rosques cadmiades o galvanitzades, amb 
cap arrodonit. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (ut) de banc realment col·locades. 
  
808 JOC INFANTIL DE DIVERSOS MÒDULS 
 
 Consisteix en el subministrament i la col·locació d'un joc infantil, segons projecte. 
 
 Els materials emprats seran de primera qualitat. S'utilitzarà fusta tropical tractada per impregnació 
al buit, que sigui resistent a la intempèrie, fongs i insectes, i alhora tingui estabilitat dimensional. Els 
materials metàl·lics seran d'acer inoxidable qualitat AISI 304 (18/8) i els tubs d'acer estaran recoberts de 
poliamida. 
 
 Tots els materials han de tenir una gran resistència a la corrosió atmosfèrica, a l'atac químic i als 
esforços mecànics. Tots els mòduls s'han de muntar segons especificacions de la casa subministradora. 
Els suports dels mòduls que calgui s'han de fixar amb daus de formigó H-150. 
 
 Queda a criteri de la Direcció Facultativa l'acceptació dels materials, que es rebutjaran una 
vegada col·locats si es detecta qualsevol defecte. 
 
 La situació i disposició dels jocs infantils serà la que indiqui la Direcció Facultativa a l'obra. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (UT) una vegada instal·lats i en funcionament. 
 
809 JOC INFANTIL SIMPLE 
 
 Consisteix en el subministrament i la col·locació d'un joc infantil simple format per elements de 
fàcil muntatge i que habitualment es col·locaran ancorats amb daus de formigó H-150. 
 
 Els materials emprats seran de bona qualitat. S'utilitzarà fusta tractada per impregnació 
preventiva en autoclau. Les peces metàl·liques seran zincades i pintades amb pintura epòxida. 
 
 Tots els materials han de tenir una gran resistència a la corrosió atmosfèrica, a l'atac químic i als 
esforços mecànics. 
 
 Queda a criteri de la Direcció Facultativa l'acceptació dels materials, que es rebutjaran una 
vegada col·locats si es detecta qualsevol defecte. 
 
 La situació i disposició dels jocs infantils serà la indicada per la Direcció Facultativa a l'obra. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà per unitats (UT) una vegada instal·lats i en funcionament. 
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JARDINERIA 
 
810 TERRA VEGETAL FERTILITZADA  
 
 S'anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins a arribar a una profunditat de 
vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneixi bones condicions per a ser plantada o 
sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
 
 Condicions generals 
 
 Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de manera 
que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables i després la deguda protecció i 
l'escassa o nul·la competència d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha de 
buscar sempre unes condicions òptimes perquè es desenvolupi. 
 
 La dosificació granulomètrica de tota terra franca ha de ser la següent: 
   
 

Sorra 23 - 52 %
Llim 28 - 50 %
Argila 7 - 27 %

 
 
 S'ha de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
 Quant a matèria orgànica, la quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). El PH ha 
de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és l'òptim per al desenvolupament 
dels bacteris i els fongs fertilitzants. 
 
 La terra vegetal s'ha de fertilitzar amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre 
cúbic (25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, i s'ha de 
barrejar convenientment; en cas contrari, s'aplicaran, al moment de l'estesa de la terra vegetal, cinc 
quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, i s'enterrarà convenientment. 
 
 Estesa de terra vegetal fertilitzada  
 
 Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per cobrir amb terra vegetal fertilitzada les 
superfícies vistes dels talussos de terraplè i desmunt i altres zones a plantar o sembrar. 
 
 L'execució inclou les operacions següents: 
 
 - Removiment i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
 - Estesa i conformació 
 
 Execució de les obres 
 
 En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que es 
vagin acabant els talussos, i després es sembrarà o plantaran les espècies cespitoses, malgrat que les 
obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
 Removiment i transport de la terra vegetal fertilitzada 
 
 Cal remoure i transportar la terra vegetal fertilitzada a la zona d'ús, per estendre-la amb molta 
cura, per tal d'evitar que la terra es torni fang. 
 
 S'ha d'evitar la contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans de 
cinc centímetres (0,05 m). 
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 Preparació de les superfícies 
 
 Si  hi ha al Quadre de Preus número u (1) un preu unitari independent per a la unitat de 
"Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del terreny", es duran a terme, dins d'aquesta unitat i sense 
abonament addicional, les operacions descrites en els articles corresponents d'aquest Plec. Acte seguit, 
cal anivellar la superfície, i desmuntar o omplir les desigualtats existents. 
 
 Estesa i conformació 
 
 La terra vegetal fertilitzada s'ha d'estendre i conformar amb un gruix uniforme, per la qual cosa 
convé fer servir la maquinària, per mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació 
resultant. Per a talussos elevats cal utilitzar transportadores de cinta, excavadores lleugeres menades per 
cable o de braç llarg, etc. 
 
 El contractista ha de tornar a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagi relliscat de 
l'emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències d'aquest article, i també en cas d'erosions 
per pluges o d'altres causes. 
 
 Finalment, cal netejar la zona i transportar a l'abocador o lloc d'ús els materials que sobrin o hagin 
estat rebutjats, i retirar, així mateix, les instal·lacions provisionals. 
 
 Amidament i abonament 
 
 L'amidament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada s'ha de fer per metres cúbics 
(m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es pot fer per metres 
quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, segons el que estableixi el quadre de 
preus núm. 1 del projecte. 
 
 
811 AIGUA DE REG 
 
 Es considera aigua de reg l'element líquid emprat per hidratar material vegetal per a un 
bon desenvolupament. 
 
 Condicions generals 
 
 L'aigua de reg ha de procedir de la xarxa pública d'aquest municipi. Si tingués un altre 
origen s'hauria de comunicar a la Direcció Tècnica de l'obra. 
 
 Amidament i abonament 
 
 No es farà cap amidament ni abonament de l'aigua emprada, encara que l'origen sigui de 
fora de la xarxa pública d'aquest municipi. 
 
817 ARBRES 
 
 Vegetal llenyós, que arriba a 5 m d'alçària o més, no es ramifica generalment des de la base i 
posseeix una tija principal, anomenada tronc. 
 
 Contenidors i formes de conreu 
 
 Arrel nua: 
 
 S'entén per arrel nua els arbres subministrats amb el sistema radical net, sense adherències de 
terra o substrat. 
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 Xarxa: 
 
 S'entén per planta conreada i subministrada amb xarxa aquella que s'ha conreat al camp amb 
testos de reixa de material plàstic, tipus polipropilè, per a la contenció del sistema radicular, i que es 
subministra amb la reixa. 
 
 Pa de terra: 
 
 S'entén per pa de terra o mota el conjunt del sistema radical i la terra que s'hi troba íntimament 
relacionada. Cal arrencar les plantes amb cura, tallant terra i arrels amb un tall net i amb precaució que no 
es disgregui. 
 
 El pa de terra s'ha de presentar lligat amb una xarxa metàl·lica de ferro no galvanitzat. En casos 
específics es realitzarà amb xarxa i escaiola. 
 
 En d'altres condicions també poden anar recobertes amb palla o molsa i lligades amb arpilleres 
de jute. 
 
 Contenidors i testos: 
 
 Recipients de forma troncocònica invertida de material plàstic, ceràmic, de fusta i d'altres. Es 
classifiquen i es denominen pel diàmetre superior. S'entén per planta amb contenidor aquella que ha estat 
conreada o desenvolupada, pel cap baix un any abans de plantar-la, en contenidor, dins del qual es 
transporta fins al lloc de plantació. 
 
 Transport 
 
 a) S'ha de fer una bona planificació del transport dels arbres: ha de ser com més ràpid millor, per 

minvar els efectes que aquesta operació pugui produir-los. 
 
 b) Els arbres s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzats 

i recoberts amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc. 
 
 c) Cal tenir una cura especial amb aquells arbres que necessitin unes condicions de transport 

diferents a causa de les característiques pròpies de creixement. 
 
 d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre 

dany produït per inclemències climatològiques. 
 
 e) Cal fer totes aquestes operacions amb la màxima cura per tal com es tracta d'éssers vius. 
 
 
 Obertura i rebliment de clots 
 
 a) L'obertura de clots per plantar arbres s'ha de fer en una primera intervenció amb màquina i 

després cal perfilar manualment les dimensions exigides en el projecte. 
 
 b) Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a arbres han de ser de dues vegades el 

diàmetre de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal i una vegada i mitja la fondària en sentit 
vertical. Per a arbres d'alineació s'ha de fer un desfonament proporcional a tota la superfície de 
l'escossell. 

 
 Han de tenir una superfície mínima d'1 m². 
 
 c) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl. 
 
 d) En el cas d´arbres d'arrel nua, sempre cal substituir tota la terra del clot per terra fèrtil. 
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 Si l'arbre és presentat amb contenidor, regiran les directrius establertes per la direcció facultativa. 
 
 e) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbres, cal dur a terme les tasques 

següents: 
 
 � S'utilitzarà la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al 

desenvolupament radicular. 
 
 � És barrejarà amb terra fèrtil i s'abonarà si el material és homogeni i mitjanament adient per al 

desenvolupament radicular. 
 
 � Es substituirà totalment amb terra fèrtil si el material no és homogeni i inadequat per al 

desenvolupament radicular. La terra excavada s'haurà de portar a l'abocador. 
 
 f) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, 

etc.) que quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de retirar la mateixa empresa 
adjudicatària a l´abocador autoritzat. 

 
 Substrats per a arbres: 
 
 - Composició física: 
 
 . Sorra grollera: 75 - 80 % 
 . Llim i argila: 20 - 25 % 
 . Carbonat càlcic: < 10 % 
 . Humus: 10 - 15 % 
 
 - Granulometria: cap element superior a un centímetre i mig (1,5 cm); de vint a vint-i-cinc per cent 

d'elements entre dos i deu mil·límitres (2-10 mm). 
 
 - Composició química, percentatges químics: 
 
 . Nitrogen: tres per mil (3 per 1.000) 
 . Fòsfor total: 250 p.p.m. 
 . Potassi: 120 p.p.m. 
 . Relació C/N aprox. 10 
 . Continguts en clorurs inferiors a 138 p.p.m. 
 . pH entre 6 - 7. 
 
 Condicions generals 
 
 a) Els arbres subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin desenvolupat 

prou les arrels per establir al més aviat possible un equilibri amb la part aèria. 
 
 b) Les arrels dels arbres subministrats a arrel nua no han d'estar malmeses, sinó presentar talls 

nets i sense ferides. 
 
 Han de tenir un copiós sistema radicular secundari que els permeti viure en els primers estadis 

vegetatius. 
 
 No han de presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o bé per efecte de 

gelades, com tampoc símptomes de podriment. 
 
 c) Les motes han de complir les dimensions adequades a cada cas. Han de tenir prou teixit 

radicular per aconseguir l'adherència del volum necessari de terra, per la qual cosa aquesta ha 
de ser de textura mitjana. 
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 El tronc de l'arbre ha d'estar unit a la terra de forma rígida sense permetre moviments que puguin 
airejar les arrels. 

 
 d) Els contenidors cal que estiguin nets de vegetació espontània per no contaminar zones 

limítrofes. Cal tenir una cura especial amb la presència de grama. 
 
 e) Els arbres no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en creixements 

anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Es rebutjaran tots els que 
presentin símptomes de mancances nutricionals. 

 
 Concretament es controlaran els abonats nitrogenats excessius que puguin donar lloc a arbres 

amb desenvolupaments vegetatius excessius i una mala adaptació posterior. 
 
 f) Es rebutjaran els arbres amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal formades. 
 
 g) Les espècies que per les seves característiques no puguin ser adquirides amb el calibre exigit 

es tutoraran convenientment. 
 
 Controls de rebuig 
 
 a) Els arbres que hagin estat col·locats en contenidors han d'haver homogeneïtzat el pa de terra 

antic amb el nou, formant un conjunt. Es rebutjaran els arbres la massa radicular dels quals no 
ompli la totalitat del contenidor. 

 
 També es rebutjaran les partides d'arbres envellides en què el substrat estigui exhaurit i la planta, 

desproporcionada. 
 
 No s'admeten arbres que presentin les arrels amb espiralitzacions lignificades, sobretot quan es 

trobin al coll de l'arrel o a l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
 
 Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'hauria alimentat 

amb la terra del viver. 
 
 Els arbres s'han d'haver col·locat al contenidor pel cap baix durant un any, com a fase prèvia a la 

plantació posterior. 
 
 
 b) Es rebutjaran els arbres que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o puguin ser 

portadors de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la presència de fongs. 
 
 c) Es rebutjaran arbres que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments amb el 

trencament de brancatge, troncs o pa de terra consegüent. També es rebutjaran aquells que 
hagin patit fortes sequeres i presentin pansiment de fulles i tiges. 

 
 d) Tots els arbres han de complir la forma i la mida especificada i es rebutjan els que no ho 

compleixin. També es rebutjaran els que, malgrat tenir les mides i la forma especificades, hagin 
tingut creixement desproporcionat a causa de tractaments especials, adobaments excessius o els 
que s'hagin conreat sense l'espaiament necessari. 

 
 e) Es rebutjaran els arbres escaiolats que tinguin l'escaiola parcialment trencada o amb gruixos 

excessius. 
 Tampoc s'admetran els que tinguin tota l'escaiola fresca ni els que escanyin el coll de la planta. 
 
 El pa de terra ha d'estar perfectament format, sense esquerdes que denotin sequera o amb 

sortida de nombroses arrels. Es rebutjaran, tant amb pa de terra com escaiola, els arbres en què 
el tronc es bellugui sobre la base. 
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 Es rebutjaran els arbres en què el pa de terra s'esmicoli pel fet de no tenir un bon arrelament. De 
la mateixa manera es rebutjaran els de contenidor que tinguin massa arrels principals fora, que 
facin intuir que la planta ha viscut dels terrenys on ha estat assentada. 

 
 En el cas de l'arrel nua, es rebutjaran els que presentin talls mal fets i en general podriment, 

deshidratacions, etc. 
   
 f) Els arbres no han de presentar ferides ni en el tronc ni en el brancatge, bé siguin d'origen 

mecànic o patogen. 
 
 Es rebutjaran els aquells arbres que no s'hagin protegit un cop realitzada la plantació i hagin patit 

cops o ferides a l'escorça de vehicles, de maquinària de la contracció o per accions de tipus 
laboral. L'empresa adjudicatària ha de substituir els arbres malmesos. 

 
 g) Es rebutjaran els arbres que presentin símptomes deguts a un excés de salinitat procedent 

tant de l'aigua de reg com del sòl. També es rebutjaran els que presentin mancances 
fisiològiques per bloqueig d'oligoelements o deficiències. 

 
 h) Es rebutjaran els arbres víctimes del vandalisme. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Els arbres es mesuraran i s'abonaran per unitats, segons es detalla a la partida d'obra 
corresponent. El preu inclou l'excavació manual del sot, el transport de tota la terra a l'abocador i 
l'aportació de terra francosorrenca adobada. 
 
 
818 ASPRES, VENTS I PROTECTORS 
 
 Aspres: 
 
 Elements que poden ser metàl·lics o de fusta, que impedeixen qualsevol moviment de la unitat 
vegetal (arbre o arbust). 
 

Vents: 
 
 Cables galvanitzats, constituïts per tres tirants i equidistants 120° en planta i 45° en alçat. 
 
 Protectors: 
 
 Elements que impedeixen l'accés directe al tronc de l'arbre.  
 
 Condicions generals 
 
 a) L'alçària dels aspres la determina la mida de l'arbre. 
 
 b) L'aspre s'ha de clavar com a mínim mig metre per sota del fons del forat de plantació. Cal 

col·locar-lo al costat on bufa el vent dominant. Si la situació és molt adversa cal fer servir 2 o fins i 
tot tres aspres. 

 
 c) L'aspre ha de quedar en posició vertical, a 20 cm de distància mínima respecte del tronc. Cal 

fixar l'aspre a l'arbre per dos punts: un a l'extrem de l'aspre i l'altre a 2/3 d'aquest. 
 
 d) Els vents cal que tinguin proteccions a la zona de fixació amb l'arbre per evitar ferides. Els 

cables i els ancoratges han de portar tubs o platines senyalitzadores de color perquè es vegin. 
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 e) Cal protegir els arbres contra possibles danys mecànics com ara: cops, ferides i altres 
destrosses a l'escorça, la fusta o les arrels, produïts per vehicles, maquinària de la construcció o 
per accions de tipus laboral o vandàlic. 

 
 Amidament i abonament 
 
 Els aspres, els vents i els protectors són inclosos en els preus unitaris dels arbres. No es farà cap 
amidament ni abonament i es col·locaran sempre que ho determini la direcció facultativa. 
 
 
 
 
819 DRENATGES EN ARBRES 
 
 Cal fer drenatge a les plantacions d'arbres on hi hagi evidència de capes impermeables que 
interrompin la correcta evacuació de l'aigua. 
 
 Condicions generals 
 
 a) La instal·lació del drenatge és la primera obra que cal dur a terme abans de col·locar el 

paviment de la zona i els escossells. 
 
 b) Les mides de les diferents capes i l'ordre de la més profunda a la més superficial ha de ser el 

següent: 
 
 . base de sorra o graveta: 5 cm 
 . tub de drenatge 
 . llit de graves de 2 cm: 8 cm 
 . llit de graves de 1 cm: 4 cm 
 . llit de sorra fina: 4 cm 
 . substrat 
 
 Qualsevol variació sobre aquestes mesures l'ha de revisar la direcció tècnica d'aquest municipi. 
 
 c) Hi ha d'haver un tub de drenatge per escossell i la recollida de tots ha d'anar a concloure al tub 

principal de diàmetre superior per evacuar les aigües a la claveguera. 
 
 d) La granulometria del material ofert no pot portar fraccions de diàmetre inferior al 0,02 mm 

perquè pot provocar una disminució en la velocitat de lixiviació i col·lapses locals o generals en la 
circulació de l'aigua cap als elements de desguàs. 

 
 e) El gruix de la capa drenant pot ser variable en el límit superior, però mai no pot ser inferior als 5 

cm i ha d'oscil·lar entre els 5 i 25 cm. 
 
 f) Per evitar un cúmul d'aigua sobre el substrat, causat per possibles pluges torrencials, cal 

col·locar drens verticals que connectin la superfície amb el drenatge. Aquests drens han de ser 
tubs de fibrociment o plàstic rígid i han de portar una xarxa superior per tal d'evitar l'entrada de 
sòlids en el sistema d'evacuació. 

 
 g) Cal col·locar una separació física entre el substrat i el drenatge mitjançant geotèxtil per impedir 

el col·lapse del drenatge causat per migracions per gravetat d'elements fins del substrat. 
 
 h) Els tubs de recollida d'aigua han de ser lleugers i elàstics i han de complir la normativa vigent 

referent a aquest material. Cal que tinguin la secció inferior impermeable i la superior permeable, 
perquè es dimensionin en funció de l'aigua que hagin de recollir. 

 
 Amidament i abonament 
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 Els drenatges en els arbres estan inclosos en els preus unitaris dels arbres. No es farà cap 
amidament ni abonament i es col·locaran sempre que ho determini la direcció facultativa. 
 
 
 
820 DRENATGES EN GESPA 
 
 Cal fer sempre drenatge a les zones de gespes. 
 
 Condicions generals 
 
 a) La instal·lació del drenatge és la primera obra que s'ha de dur a terme abans de col·locar la 

terra i sembrar la llavor. 
 
 b) Cal fer rases en què hi hagi les següents capes, de més a menys profunda: 
 
 . làmina geotèxtil 
 . tub de drenatge de PVC ranurat sobre base de formigó 
 . graves fins a 50 cm d'alçada 
 . terra francosorrenca adobada de 20 cm. 
 
 Aquestes rases s'han de fer amb un pendent mínim del 2 % i amb l'estructura d'una espina de 

peix. 
  
 c) Hi ha d'haver un tub de drenatge cada 1m-1,5m i la recollida de tots ha d'anar a concloure al 

tub principal de diàmetre superior per evacuar les aigües a la claveguera. 
 
 d) La granulometria del material ofert no pot portar fraccions de diàmetre inferior al 0,02 mm 

perquè pot provocar una disminució en la velocitat de lixiviació i col·lapses locals o generals en la 
circulació de l'aigua cap als elements de desguàs. 

 
 e) Per evitar un cúmul d'aigua sobre el substrat, causat per possibles pluges torrencials, cal 

col·locar drens verticals que connectin la superfície amb el drenatge. Aquests drens han de ser 
tubs de fibrociment o plàstic rígid i han de portar una xarxa superior per tal d'evitar l'entrada de 
sòlids en el sistema d'evacuació. 

 
 f) Cal col·locar una separació física entre el substrat i el drenatge mitjançant geotèxtil per impedir 

el col·lapse del drenatge causat per migracions per gravetat d'elements fins del substrat. 
 
 g) Els tubs de recollida d'aigua han de ser lleugers i elàstics i han de complir la normativa vigent 

referent a aquest material.  
 
 Han de tenir la secció inferior impermeable i la superior permeable, perquè es dimensionin en 

funció de l'aigua que hagin de recollir. 
 
 Amidament i abonament 
 
Els drenatges s'han de mesurar i abonar segons es detalla a la partida d'obra corresponent. 
 
821 PLANTES ENTAPISSANTS 
 
 Vegetal reptant de petita alçària que, plantat amb certa densitat, cobreix el sòl completament amb 
les tiges i fulles. 
 
 Substrats per a gespes 
 
 - Composició física: 
 . Sorra fina: 50 - 80 % 
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 . Llim: <= 30 % 
 . Argila <=20 % 
 
 - Granulometria: fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15 % i sense partícules de diàmetre 

superior a 25 mm. 
 
 - Composició química: 
 . Nitrogen: >= 15 % 
 . Fòsfor: >= 14 g g/kg 
 . Potassi: >= 150 m kg/kg 
 . Carbonats totals: < 10 % 
 . Matèria orgànica oxidable: >= 3 % 
 . Conductivitat elèctrica: <= 2 milimohs/cm 
 . pH: entre 6 - 7,8. 
 Condicions generals 
 
 a) Totes les llavors que s'utilitzin han de procedir de conreus controlats pels serveis oficials 

corresponents i han de ser obtingudes segons les disposicions del Reglament tècnic de control i 
certificació de llavors i arbres farratgeres, del 15 de juliol de 1986, o disposicions oficials 
posteriors. 

 
 b) Les llavors no poden ser contaminades per patògens ni insectes, ni presentar cap senyal 

d'haver patit cap malaltia, ni atac d'insectes o d'animals rosegadors. També han d'estar netes de 
material inert, de llavors de males herbes i de llavors d'altres arbres. 

 
 c) La direcció facultativa ha de fer controls d'acceptació i rebuig del material. 
 
 d) Cal assegurar l'eradicació de la vegetació espontània al lloc on anirà la sembra. Cal fer un reg 

previ per provocar la germinació de les llavors de males herbes. Un cop germinades, s'han de 
tractar amb un herbicida no residual, sistèmic o de contacte i total. 

 
 e) El sòl s'ha de treballar de 20-25 cm de fondària.  
 
 f) Cal retirar, de la superfície un cop allisada, totes les pedres i graves superiors a mig centímetre 

i els òrgans de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
 
 g) La sembra s'ha de fer en condicions meteorològiques favorables: quan la temperatura del sòl 

sigui superior a 8 - 12ºC, cosa que generalment es produeix durant els mesos de març a octubre. 
 
 Si per circumstàncies alienes a l'empresa adjudicatària calgués sembrar fora de l'època abans 

esmentada, caldria tenir-hi una cura especial, de manera que la naixença fos tan correcta com si 
s'hagués sembrat en l'època esmentada. 

 
 h) Els materials de cobertura un cop sembrada la llavor han de ser d'origen vegetal. 

Preferentment el mateix material emprat per a la sembra. Aquest material ha d'estar net de llavors 
de males herbes, espores de fongs i elements estranys. 

 
 i) Un cop les llavors han germinat, s'ha de comprovar la cobertura assolida, l'homogeneïtat i 

tornar a sembrar en el cas que la cobertura no sigui del 100 %.  
 
 j) Abans de la recepció provisional de l'obra, l'empresa adjudicatària ha d'haver fet tres segues, la 

primera de les quals quan la gespa hagi assolit una alçària entre 4 i 6 cm. Tot seguit es farà una 
segona passada amb el corró. 

 
 k) L'aspecte general de la gespa ha de ser de color uniforme i densitat correcta, i no pot presentar 

enfonsament ni petits monticles ni males herbes. 
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 l) Les plantes entapissants subministrades en contenidors han de ser uniformes de mida, color, 
textura i floració. Les que vinguin tutorades, un cop plantades, s'han d'orientar i dirigir perquè la 
cobertura sigui efectiva. 

 
 En el cas de plantes entapissants que es multipliquen per estolons s'han d'enterrar per afavorir 

que arrelin i es propaguin. 
 
 m) El sistema de reg s'ha d'instal·lar abans de la implantació de la gespa. L'aportació de reg s'ha 

de fer de manera uniforme, suau i en forma de pluja fina per evitar escorrenties o zones 
d'estancament d'aigua. Els serveis tècnics municipals han de revisar el projecte de reg, que 
s'adaptarà al plec de condicions específics per a les instal·lacions d'aquest tipus. 

 
 Controls de rebuig 
 
 a) Es rebutjarà tota llavor que no compleixi el Reglament tècnic de control i certificació de llavors i 

arbres farratgeres, com també les que presentin malalties, tant de tipus fúngic com atacs 
d'insectes o rosegadors. 

 
 b) Es rebutjaran les plantes entapissants que vinguin en contenidor i no presentin les 

característiques tècniques exigides pel projecte. 
 
 c) Es rebutjarà com a material de cobertura de la llavor el que tingui una mida superior a un 

centímetre (1 cm). En cas de fer servir material orgànic, ha d'estar totalment humidificat. 
 
 d) En el sistema de reg es rebutjarà aquell que no mantingui una uniformitat superior al 90 % i un 

solapament total en tots els aspersors i/o difusors. 
 
 e) Es rebutjarà la gespa que presenti males herbes, malalties criptogàmiques i una densitat 

ínfima. 
 
 f) No s'acceptarà cap gespa que no s'hagi segat tres vegades o que presenti zones resembrades 

amb barreges de llavors diferents de les que en un principi es van sembrar. 
 
 g) Es rebutjaran les gespes que no hagin assolit una estabilitat uniforme mínima de 85 %. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Les plantes entapissants en el cas d'engespedants s'han de mesurar per metres quadrats (m²) 
sembrats. En el cas de no tractar-se d'engespedants, pel que disposi el quadre de preus núm. 1 del 
projecte. 
 
822 GLEVA 
 
 Porció de gespa amb terra molt travada per les arrels, que es retalla generalment en forma 
rectangular per implantar-la. 
 
 Condicions generals 
 
 a) Quan es tracta de gespes precultivades, es pot fer la implantació durant tot l'any, però 

preferiblement a la tardor o a l'hivern. 
 
 b) No s'ha d'instal·lar en sòls secs; cal fer la distribució a trencajunt. 
 
 c) No poden quedar espais buits entre les peces. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Les gleves s'han de mesurar i abonar per metre quadrat. 
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823 ARBUSTS 
 
 Vegetal llenyós que per norma general es ramifica des de la base i no supera els 5 m d'alçària. 
 
 Transport 
 
 a) S'ha de fer una bona planificació del transport de l'arbust. Ha de ser com més ràpid millor, per 

minvar els efectes que aquesta operació pugui produir a l'arbust. 
 
 b) Els arbusts s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament 

immobilitzats i recoberts amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, 
ferides, etc. 

 
 c) Cal tenir cura especial amb aquells arbusts que, per les seves característiques habituals de 

creixement, necessitin unes condicions de transport diferents.  
 
 d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre 

dany produït per inclemències climatològiques. 
 e) Totes aquestes operacions cal fer-les amb la màxima cura, ja que es tracta d'éssers vius. 
 
 Obertura i rebliment de clots 
 
 a) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl. 
 
 b) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbusts, cal dur a terme les 

tasques següents: 
 
 � Utilitzar la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al 

desenvolupament radicular. 
 
 � Barrejar amb terra fèrtil i abonar si el material és homogeni i mitjanament adient per al 

desenvolupament radicular. 
 
 
 
 � Substituir-lo totalment per terra fèrtil si el material no és homogeni i inadequat per al 

desenvolupament radicular. La terra excavada s'ha de portar a l'abocador. 
 
 c) Els clots per a la plantació d'arbustatge s'han de fer de forma manual o mecànica. Caldrà 

incorporar, allà on el projecte ho demani, la terra fèrtil necessària per a un bon desenvolupament 
de la planta. 

 
 d) L'obertura de clots en zones entalussades s'ha d'iniciar per la part més alta i en direcció a la 

més baixa. Cal obrir forats davant de cada arbust per recollir la màxima quantitat d'aigua possible 
i al mateix temps disminuir-ne la velocitat, o seguint en corbes de nivell si el projecte ho permet. 

 
 e) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, 

etc.) que quedi a l'obra un cop acabada la plantació l'haurà de retirar la mateixa empresa 
adjudicatària. 

 
 Substrats per a arbusts 
 
 - Composició física: 
 
 . Sorra fina: 70 - 80 % 
 . Llim - argila: 20 - 30 % 
 . Carbonat càlcic: <10 % 
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 . Humus: 4 - 12 % 
 
 - Granulometria: cap element superior a un centímetre (1 cm); vint a vint-i-cinc per cent (20-25 %) 

d'elements entre dos i deu mil·límetres (2-10 mm). 
 
 - Composició química, percentatges químics: 
 
 . Nitrogen, u per mil (1 per 1.000) 
 . Fòsfor total: cent cinquanta parts per milió (150 p.p.m.) 
 . Potassi assimilable: 80 p.p.m. 
 . Conductivitat elèctrica < 2 milimohs/cm 
 . Relació C/N aproximadament 10 
 . Contingut en clorurs inferior a 138 p.p.m. 
 . pH: entre 6 -7. 
 
 Condicions generals 
 
 a) Els arbusts subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin desenvolupat les 

arrels suficients per establir, tan aviat com sigui possible, un equilibri amb la part aèria. 
 
 b) No poden presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o per efecte de 

gelades, com tampoc símptomes de podriment. 
 
 c) Els arbusts que s'hagin col·locat en contenidors ja han d'haver homogeneïtzat el pa de terra 

antic amb el nou, formant un conjunt. Cal rebutjar els arbusts en què la massa radicular no ompli 
la totalitat del contenidor. 

 
 També es rebutjaran aquelles partides d'arbust envellides en què el substrat estigui esgotat i la 

planta, desproporcionada. 
  
 No s'admetran arbusts que presentin les arrels amb espirilitzacions lignificades, sobretot quan es 

trobin en el coll de l'arrel o en l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
 
 Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'ha alimentat amb 

la terra del viver. 
 
 Els arbusts s'han d'haver col·locat al contenidor almenys durant un any, com a fase prèvia a la 

plantació posterior. 
 
 d) Els contenidors han d'estar nets de vegetació espontània perquè poden contaminar zones 

limítrofes. Cal tenir una cura especial de la presència de grava. 
 
 e) Els arbusts no han de presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en 

creixements anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Es rebutjaran tots 
aquells que presentin símptomes de mancances nutricionals. 

 
 Concretament es controlaran els excessius abonats nitrogenats que puguin donar lloc a arbusts 

amb desenvolupaments vegetatius excessius i una mala adaptació posterior. 
 
 f) En general els arbusts han de tenir com a mínim quatre branques. Es rebutjaran els arbusts 

amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal formades. 
 
 Controls de rebuig 
 
 a) Es rebutjaran els arbusts que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o puguin ser 

portadors de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la presència de fongs. 
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 b) Es rebutjaran arbusts que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments amb el 
trencament de brancatge, troncs o pa de terra consegüent. També es rebutjaran aquells que 
hagin sofert forta sequera i presentin pansiment de fulles i tiges. 

 
 c) Tots els arbusts han de complir la forma i mida especificades i cal rebutjar els que no ho 

compleixin. També es rebutjaran els que, malgrat tenir les mides i la forma especificades, hagin 
tingut creixement desproporcionat causat per tractaments especials, adobaments excessius o 
hagin estat conreats sense l'espaiament suficient. 

 
 d) Els arbusts no han de presentar ferides ni en el tronc ni brancatge, bé siguin d'origen mecànic 

o patogen. 
 
 Es rebutjaran els que no hagin estat protegits un cop acabada la plantació i hagin patit cops o 

ferides a l'escorça per vehicles, maquinària de la contracció o per accions de tipus laboral. 
L'empresa adjudicatària ha de substituir aquests arbres malmesos. 

 
 
 e) Es rebutjaran els arbusts que presentin símptomes d'un excés de salinitat procedent tant de 

l'aigua de reg com del sòl. També seran rebutjats els que presentin mancances fisiològiques per 
bloqueig d'oligoelements o deficiències. 

 
 f) Es rebutjaran els arbusts víctimes del vandalisme. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Els arbusts s'han de mesurar i abonar segons es detalla a la partida d'obra corresponent. 
 
 
 
824 HIDROSEMBRES 
 
 Conjunt de llavors de  gramínies i/o lleguminoses barrejades amb adob, estabilitzadors del 
terreny, compost de microorganismes latents i cel·lulosa per a ser projectades sobre una superfície 
mitjançant hidrosembradora i cobrir el sòl completament amb les seves tiges i fulles. 
 
 Condicions generals 
 
 a) Per a terrenys amb un pendent superior als 30� i en el cas de zones àrides i àrees 

mecànicament inaccessibles cal utilitzar el procés d'hidrosembra per a l'obtenció d'una coberta 
vegetal. Aquest sistema es pot utilitzar com a substitutiu de la sembra tradicional de la gespa, 
sota control dels serveis tècnics municipals. 

 
 b) La barreja d'hidrosembra ha de presentar: 
 
 . Llavors de gramínies i/o lleguminoses: 250 - 300 kg/ha 
 . Aigua: lliure d'elements contaminants ( c.e. < 0,7 mmohs) 
 . Estabilitzants 
 . Fertilitzants 
 . Mulch: pot ser de palla, cel·lulosa, serradures, fenc... 
 . Bioestimulants 
 . Hidrogel 
 . Colorants 
 
 c) Les proporcions i característiques de les llavors les determinarà el grau d'inclinació del talús, la 

climatologia de la zona, l'aireig, l'estructura i la textura del sòl i el posterior grau de manteniment. 
 
 d) La barreja de llavors ha de passar el control d'aprovació de la direcció tècnica. 
 



 

pàg. 89 

 

 e) Depenent de les característiques del talús caldrà fer un tipus diferent d'hidrosembra: 
 
 � En circumstàncies que el talús tingui un pendent gran caldrà fer una hidrosembra via hídrica, a 

la qual la llavor anirà acompanyada d'un adob mineral per facilitar el desenvolupament sobre el 
substrat existent. Posteriorment caldrà estendre palla per la superfície i regar-ho amb una 
emulsió asfàltica per crear un microclima. 

 
 � En qualsevol tipus de pendent, poc coherents i mancats de matèria orgànica, es farà una 

emulsió  aquosa de llavors, material cel·lulòsic, fertilitzants i un fixador.  
 
 � Si les condicions són molt adverses i pendent suant caldrà fer una estesa de terra vegetal 

fertilitzada amb un gruix variable i a continuació la hidrosembra de la superfície. 
  
 f) Un cop acabada la hidrosembra, i 20 dies després aproximadament, cal repassar aquelles 

zones on no hi hagi hagut naixença de les llavors pels següents motius: 
 
 . Pluges torrencials que provoquen xargalls 
 . Aplicació incorrecta 
 . Moviments de terra 
 . Incendis causats per electricitat atmosfèrica o altres 
 . Naixença deficient en llocs d'important valor paisatgístic i visual. 
 
 La nova aplicació, si fos necessària, no incrementaria el preu contractat. 
 
 g) Finalitzades les feines referents a la hidrosembra caldrà presentar a la direcció facultativa de 

les obres un certificat que especifiqui la proporció de la barreja de llavors. 
 
  
 Amidament i abonament 
 
 La hidrosembra s'ha de mesurar i abonar per metres quadrats (m²) de superfície aplicada. 
 
 
825 PLANTES ENFILADISSES O PENJANTS 
 
 Vegetal herbaci anual o vivaç, de tiges llargues i esveltes que tendeixen a replegar-se de cara 
avall. Algunes espècies poden fixar-se amb suports mitjançant circells o amb aspres. 
 
 Transport 
 
 a) S'ha de fer una bona planificació del transport de les plantes. S'ha de realitzar com més ràpid 

millor, per minvar els efectes que aquesta operació pugui produir a les plantes 
 
 b) Les plantes s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament 

immobilitzades i recobertes amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, 
ferides, etc. 

 
 c) Cal tenir una cura especial en aquelles plantes que per les seves característiques habituals de 

creixement, necessiten unes condicions de transport diferents. 
 
 d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre 

dany produït per inclemències climatològiques. 
 
 e) Totes aquestes operacions s'han de fer amb la màxima cura ja que es tracten éssers vius. 
 
 Obertura i rebliment de clots 
 
 a) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl. 
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 b) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar les plantes, cal dur a terme les 

tasques següents: 
 
 · Utilitzar la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient al desenvolupament 

radicular. 
 
 · Barrejar amb terra fèrtil i abonar si el material és homogeni i mitjanament adient al 

desenvolupament radicular. 
 
 · Substituir-lo totalment amb terra fèrtil si el material no és homogeni i inadequat per al 

desenvolupament radicular. La terra excavada s'ha de portar a l'abocador. 
 
 c) Els clots per a la plantació de les plantes s'han de fer de forma manual o mecànica. S'ha 

d'incorporar, allà on ho demani el projecte, la terra fèrtil necessària per a un bon 
desenvolupament de la planta. 

 
 d) L'obertura de clots en zones entalussades s'iniciarà de la part més alta en direcció a la més 

baixa. Cal obrir forats davant de cada planta per recollir la màxima quantitat d'aigua possible i al 
mateix temps disminuir-ne la velocitat, o seguint en corbes de nivell si el projecte ho permet. 

 
 e) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, 

etc.) que quedi a l'obra un cop acabada la plantació, l'ha de retirar la mateixa empresa 
adjudicatària. 

 
  
 
 
 Substrats per a plantes enfiladisses o penjants 
 
 - Composició física: 
 
 . Sorra fina: 70 - 80 % 
 . Llim: 20 %  
 . Argila: 30 % 
 . Carbonat càlcic: <10 % 
 . Humus: 4 - 12 % 
 
 - Granulometria: cap element superior a un centímetre (1 cm); vint a vint-i-cinc per cent (20-25 %) 

d'elements entre dos i deu mil·límetres (2-10 mm). 
 
 - Composició química, percentatges químics: 
 
 . Nitrogen, un per mil (1 per 1.000) 
 . Fòsfor total: cent cinquanta parts per milió (150 p.p.m.) 
 . Potassi assimilable: 80 p.p.m. 
 . Conductivitat elèctrica < 2 milimohs/cm 
 . Relació C/N aproximadament 10 
 . Contingut en clorurs inferior a 138 p.p.m. 
 . pH: entre 6 -7. 
 
 Condicions generals 
 
 a) Les plantes subministrades han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin desenvolupat 

prou arrels per establir, tan aviat com sigui possible, un equilibri amb la part aèria. 
 
 b) No poden presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o per efecte de 

gelades, com tampoc símptomes de podriment. 
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 c) Les plantes que s'hagin col·locat en contenidors ja han d'haver homogeneïtzat el pa de terra 

antic amb el nou, formant un conjunt. Cal rebutjar les plantes la massa radicular de les quals no 
ompli la totalitat del contenidor. 

 
 També cal rebutjar aquelles partides de plantes envellides en què el substrat estigui exhaurit i la 

planta, desproporcionada. 
 
 No s'admeten plantes que presentin les arrels amb espirilitzacions lignificades, sobretot quan es 

trobin en el coll de l'arrel o en l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
 
 Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'ha alimentat amb 

la terra del viver. 
 
 Les plantes s'han d'haver col·locat al contenidor almenys durant un any, com a fase prèvia a la 

plantació posterior. 
 
 d) Els contenidors han d'estar nets de vegetació espontània perquè podria contaminar zones 

limítrofes. Cal tenir una cura especial amb la presència de grava. 
 
 e) Les plantes no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en 

creixements anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Cal rebutjar les que 
presentin símptomes de mancances nutricionals. 

 
 Concretament cal controlar els excessius abonats nitrogenats que puguin donar lloc a plantes 

amb desenvolupaments vegetatius excessius i a una mala adaptació posterior. 
 
 f) Les plantes s'han de subministrar amb tutors o canyes per facilitar-ne la manipulació i el 

creixement. Cal subjectar-les amb materials extensibles que no els produeixin danys a les tiges. 
 
 Controls de rebuig 
 
 a) Cal rebutjar les plantes que en qualsevol dels òrgans o de la fusta pateixin (o puguin ser 

portadores de) plagues o malalties. Cal tenir una cura especial a la presència de fongs. 
 
 b) Es rebutjaran les plantes que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments que 

hagin causat trencament de brancatge, troncs o pa de terra. També seran rebutjats els que hagin 
patit fortes sequeres i presentin pansiment de fulles i tiges. 

 
 c) Totes les plantes han de complir la forma i mida especificades i s'han de rebutjar les que no ho 

compleixin. També es rebutjaran les plantes que, malgrat tenir les mides i la forma especificades, 
hagin tingut un creixement desproporcionat causat per tractaments especials, adobaments 
excessius o que hagin estat conreades sense l'espaiament suficient. 

 
 d) Les plantes no han de presentar ferides ni en el tronc ni en el brancatge, bé siguin d'origen 

mecànic o patogen. 
 
 Cal rebutjar les plantes que no s'hagin protegit un cop acabada la plantació i hagin patit cops o 

ferides a l'escorça per vehicles, per maquinària de la contracció o per accions de tipus laboral. 
L'empresa adjudicatària haurà de substituir aquestes plantes malmeses. 

 
 e) Cal rebutjar les plantes víctimes del vandalisme. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Les plantes enfiladisses i penjants s'han de mesurar i abonar segons es detalla a la partida d'obra 
corresponent. 
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826 VIVAÇ 
 
 Vegetal perenne amb tiges sense lignificar, que tot o en part viu diversos anys i rebrota cada 
temporada. 
 
 Transport 
 
 a) S'ha de fer una bona planificació del transport de les plantes. S'ha de realitzar com més ràpid 

millor, per minvar els efectes que aquesta operació pugui produir a les plantes 
 
 b) Les plantes s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament 

immobilitzades i recobertes amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, 
ferides, etc. 

 
 c) Cal tenir una cura especial en aquelles plantes que, per les seves característiques habituals de 

creixement, necessitin unes condicions de transport diferents. 
 
 d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre 

dany produït per inclemències climatològiques. 
 
 e) Totes aquestes operacions cal fer-les amb la màxima cura, ja que es tracta d'éssers vius. 
 
 
 Obertura i rebliment de clots 
 
 a) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl. 
 
 b) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar les plantes, cal dur a terme les 

següents tasques: 
 
 · Utilitzar la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al 

desenvolupament radicular. 
 
 · Barrejar amb terra fèrtil i abonar si el material és homogeni i mitjanament adient al 

desenvolupament radicular. 
 
 · Substituir totalment amb terra fèrtil si el material no és homogeni i inadequat per al 

desenvolupament radicular. La terra excavada s'ha de portar a l'abocador. 
 
 c) Els clots per a la plantació de vivaç s'han de fer de forma manual o mecànica. S'incorporarà 

allà on ho demani el projecte la terra fèrtil necessària per a un bon desenvolupament de la planta. 
 
 d) El material sobrant de la plantació (contenidors, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, 

etc.) que quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de retirar la mateixa empresa 
adjudicatària. 

 
 Substrats per a vivaç 
 
 - Composició física: 
 
 . Sorra fina: 70 - 80 % 
 . Llim: 20 %   
 . Argila: 30 % 
 . Carbonat càlcic: <10 % 
 . Humus: 4 - 10 % 
 



 

pàg. 93 

 

 - Granulometria: cap element superior a un centímetre (1 cm); vint a vint-i-cinc per cent 
(20-25 %) d'elements entre dos i deu mil·límetres (2-10 mm). 

 
 - Composició química, percentatges químics: 
 
 . Nitrogen, un per mil (0,8 per 1.000) 
 . Fòsfor total: cent cinquanta parts per milió (160 p.p.m.) 
 . Potassi assimilable: 120 p.p.m. 
 . Conductivitat elèctrica < 2 milimohs/cm 
 . Relació C/N aproximadament 10 
 . Contingut en clorurs inferior a 138 p.p.m. 
 . pH: entre 6 -7. 
 
 
 Condicions generals 
 
 a) Les plantes subministrades han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin 

desenvolupat les arrels suficients per establir tan aviat com sigui possible un equilibri 
amb la part aèria. 

 
 b) No poden presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o per efecte 

de gelades, com tampoc símptomes de podriment. 
 
 c) Les plantes que s'hagin col·locat en contenidors ja han d'haver homogeneïtzat el pa de 

terra antic amb el nou, formant un conjunt. Cal rebutjar les plantes en què la massa 
radicular no ompli la totalitat del contenidor. 

 
 També cal rebutjar les partides de plantes envellides en què el substrat estigui esgotat i 

la planta, desproporcionada. 
 
 No s'admeten plantes que presentin les arrels amb espirilitzacions lignificades, sobretot 

quan es trobin en el coll de l'arrel o en l'arrel principal indicant una proporció inadequada. 
 
 Les arrels no han de sortir mai del contenidor, cosa que indicaria que la planta s'ha 

alimentat amb la terra del viver. 
 
 Les plantes s'han d'haver col·locat al contenidor almenys durant un any, com a fase 

prèvia a la plantació posterior. 
 
 d) Els contenidors han d'estar nets de vegetació espontània perquè podria contaminar 

zones limítrofes. Cal tenir una cura especial amb la presència de grava. 
 
 e) Les plantes no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en 

creixements anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Cal rebutjar 
les que presentin símptomes de mancances nutricionals. 

 
 Concretament cal controlar els excessius abonats nitrogenats que puguin donar lloc a 

plantes amb desenvolupaments vegetatius excessius i a una mala adaptació posterior. 
 
 Amidament i abonament 
 
 La planta vivaç s'ha de mesurar i abonar segons es detalla a la partida d'obra 
corresponent. 
 
 
827 ADOBS I ALTRES 
 
 Orgànics 
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 Es defineixen com a adobs orgànics les substàncies orgàniques de la descomposició de les 
quals, causada per microorganismes del sòl, en resulta humus i una millora de la textura i l'estructura del 
sòl. 
 
 Els diferents tipus d'adobs orgànics existents són: fems, compost i humus. 
 
 Minerals 
 
 Es defineixen com a adobs minerals els productes mancats de matèria orgànica que 
proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants. 
 
 Han d'ajustar-se a la normativa vigent del Ministeri d'Agricultura i qualsevol altra que es pogués 
dictar posteriorment. 
 
 Dins dels adobs minerals hi ha els d'alliberament lent. 
 
 Aquests adobs alliberen progressivament el nitrogen o d'altres compostos químics que tenen. 
 
 
 Correctors de mancances 
 
 Són adobs minerals aplicats en petites quantitats. Porten com a principals elements sofre, 
magnesi, calci, ferro, bor, coure, zenc i molibdè, o algun d'aquests. 
 
 Condicions generals 
 
 a) Els productes orgànics com mantells, fems, etc., s'han de controlar perquè poden aportar 

males herbes, plagues i malalties. No s'acceptarà la utilització de fems poc humificats. 
 
 b) Els adobs, sobretot en plantes entapissants, s'han d'aplicar de forma uniforme i solapant les 

passades. 
 
 c) No es poden posar en cap circumstància les arrels de la planta en contacte directe amb els 

adobs orgànics ni minerals. 
 
 d) Els fems orgànics s'han d'aplicar al terreny així que arribin a l'obra, sense fer apilar-los, per 

evitar la possible pudor, si es tracta d'una zona urbanitzada. 
 
 e) És prohibida la utilització de fems de qualsevol procedència, si no és que estiguin desinfectats 

amb vapor d'aigua bullent, en terrenys esportius o d'utilització pública. 
 
 Amidament i abonament 
 
 El preu de l'adob està inclòs en les diverses partides de plantacions. 
 
 
828 PLAGUICIDES 
 
 Herbicides 
 
 Substàncies químiques emprades per a l'eliminació de males herbes. Poden ser de 
preemergència o de postemergència totals i selectius, segons si s'apliquen abans o després de la 
naixença de la llavor i sobre la totalitat dels arbusts o només sobre alguns dels existents. 
 
 Insecticides 
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 Substàncies químiques o hormonals emprades per produir la mort d'insectes nocius. La lluita 
biològica es considera dins d'aquest capítol. 
 
 Acaricides 
 
 Substàncies químiques emprades per produir la mort d'àcars. 
 
 Fungicides 
 
 Compostos sintètics o biosintètics emprats per combatre les infeccions fúngiques en les arbusts. 
 
 Condicions generals 
 
 a) Els usuaris dels plaguicides són els responsables de manipular-los i aplicar-los correctament. 
 
 b) Cal emprar productes amb un grau de toxicitat humana classificats com a nocius (Xn). En el 

cas que fos necessària l'aplicació d'un producte amb un grau de toxicitat superior, caldria 
consultar els serveis tècnics d'aquest municipi. 

 
 c) També cal emprar productes de baixa perillositat per la fauna ("A"). En cap circumstància no es 

poden fer servir productes de categories superiors, sense consultar els serveis tècnics d'aquest 
municipi. 

 
 d) Els aplicadors a tercers i les empreses de tractaments fitosanitaris han d'estar inscrits al 

Registre Oficial d'Empreses de Tractaments de la Generalitat de Catalunya. 
 
 e) L'empresa que dugui a terme el tractament ha de lliurar als serveis tècnics d'aquest municipi 

un document acreditatiu dels plaguicides i les dosis aplicades a cada tractament realitzat, i dels 
terminis de seguretat corresponents. 

 
 f) Per aplicar productes de la categoria "molt tòxics" (D), les empreses han de disposar d'una 

autorització especial. 
 
 Amidament i abonament 
 Es mesurarà i s'abonarà per metre quadrat (m2) realment aplicat. 
 
  
829 MANTENIMENT DURANT L'ANY DE GARANTIA 
 
 PRIMERA.- OBJECTE 
 
 És objecte d'aquest contracte l'assistència en el servei de conservació i manteniment dels 
elements que componen una zona enjardinada i que s'identifiquen com a: gespes, arbrat, arbustatge, 
paviments i regatge. 
 
 Aquesta actuació inclou: la mà d'obra necessària per a la realització del manteniment, com també 
els materials necessaris per executar-lo i els mitjans tècnics i mecànics adients. 
 
 SEGONA.- MATERIALS 
 
 2.0. CONDICIONS GENERALS 
 
 2.0.0. Examen i acceptació: 
 
 Els materials o elements que es facin servir en les diverses operacions de manteniment els han 
de poder examinar i acceptar els serveis tècnics. 
 
 2.1. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS PARTICULARS 
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 2.1.0. Aigua i reg: 
 
 La procedència de l'aigua de reg està assegurada i la seva qualitat i condicions compleixen tots 
els requisits necessaris. El subministrament depèn de la Companyia.  
 
 2.1.1. Sauló: 
  
 Es considera els àrids amb abundància de graves inferiors a 3 mm. Ha de ser net, solt i exempt 
de substàncies orgàniques (carbons, restes vegetals, etc.). 
 
 2.1.2. Graves: 
 
 Les graves han de complir els límits següents, extrets de la Norma espanyola: 
 

- Contingut en terrossos d'argila igual o menor a 0,25% 
- Contingut en fins que passen pel sedàs de 0,08 UNE 7050 igual o inferior a 1%. 
- Retingut pel sedàs 0,063 UNE 7050 i que floti en líquid de p.e. igual a 2, ha de ser igual o 

menor que q% 
- Sulfats expressats ió SO4 amb àrid sec, igual o menor que 1,2%. 
- Contingut en partícules toves igual o menor que 5%. 

 
 2.1.3. Adobs: 
 
 2.1.3.1. Adobs orgànics: 
 Es defineixen com a adobs orgànics les substàncies orgàniques de la descomposició de les 
quals, causada pels microorganismes del sòl, en resulta una aportació d'humus i una millora de la textura i 
l'estructura del sòl. 
 
 Tots aquests adobs es trobaran exempts d'elements estranys i singularment de llavors de males 
herbes. 
 
 Es poden utilitzar els diferents tipus d'adobs orgànics existents, que són: fems, compost i humus. 
 
 2.1.3.2. Adobs minerals 
 Es defineixen com a adobs minerals els productes mancats de matèria orgànica, que 
proporcionen al sòl un o més elements fertilitzants. S'han d'ajustar en tot a la normativa vigent del Ministeri 
d'Agricultura i qualssevol altres que es poguessin dictar posteriorment. 
 
 2.1.4. Plantes: 
 
 2.1.4.1. Arbre: 
 Vegetal llenyós, que arriba als 5 m d'alçada o més, no es ramifica generalment des de la base i té 
una tija principal, anomenada tronc. 
 
 2.1.4.2. Arbust: 
 Vegetal llenyós, que en general es ramifica des de la base i no supera els 5 m d'alçada. 
 
 2.1.4.3. Vivaç: 
 Vegetal no llenyós, que dura uns quants anys, i també planta la part subterrània de la qual viu 
diversos anys. 
 
 2.1.4.4. Anual i biennal: 

- Anual: planta que tan sols dura un cicle vegetatiu. 
- Biennal: viu durant dos períodes vegetatius; en general, plantes que germinen i treuen fulles el 

primer any, floreixen, fructifiquen el segon any o es cultiven com a tals. 
 
 2.1.4.5. Pa d'herba: 
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 Porció de gespa amb terra molt travada per les arrels, que es retalla generalment de forma 
rectangular per implantar-la. 
 
 2.1.4.6. Entapitssant: 
 Vegetal reptant de petita alçada que, plantat amb certa densitat, cobreix el sòl completament amb 
les tiges i les fulles. 
 
 
 2.2. CONDICIONS GENERALS DE LES PLANTES: 
 
 2.2.0. Plantes: 
 
 Han de ser en general ben formades, de desenvolupament  normal, i no poden presentar 
símptoma de raquitisme o retard. No poden presentar ferides en el tronc o a les branques i el sistema 
radical ha de ser complet i proporcional al port. Les arrels de plantes de pa d'arrels o arrel nua han de 
presentar talls nets i recents, sense esquinços ni ferides. 
 
 El port ha de ser normal i ben ramificat i les plantes de fulla perenne han de presentar el sistema 
foliar complet sense descoloriment ni símptomes de clorosi. 
 
 2.2.1. Arbres d'alineació: 
 
 Els arbres destinats a ser plantats en alineació han de tenir el tronc recte i l'alçada no inferior a 
l'establerta per aquest plec. També cal tenir en compte l'alçada del fust quan sigui necessari. 
 
 2.2.2. Tanca vegetal: 
 
 Per a la formació de tanques vegetals, les plantes han de ser: 

-  Del mateix color i la mateixa tonalitat. 
-  De la mateixa alçada. 
- Ramificades des de la base i capaces de conservar aquestes característiques amb l'edat. 

 
 2.2.3. Pans d'herba: 
 
 Els pans d'herba han de complir les condicions següents: 

- Espessor uniforme, no inferior als 10-12 cm. 
- Amplada mínima de 30 cm i longitud superior a 30 cm. 
- S'han d'haver segat regularment dos mesos abans de ser tallats. 
- No poden haver rebut cap tractament herbicida en els dies precedents. 
- S'han d'haver tallat dins les 24 hores anteriors a la plantada. En temps humit, es pot retardar 2 

o 3 dies. 
- La T ha de ser inferior a 40°, mesurada en el centre del bloc que formen, abans de ser 

descarregats. 
- Exempts de males herbes. 

 
 2.2.4. Llavors: 
 
 Han de ser d'una puresa superior al 90% i han de tenir un poder germinatiu no inferior al 80%. 
 
 No han de tenir cap símptoma de malaltia, atac d'insectes o rosegadors. 
 
 TERCERA.- MANTENIMENT 
 
 Els treballs que comprenen les operacions en què s'agrupa aquesta assistència, com també la 
periodicitat, aportació de materials i manteniments que es duran a terme, són els que a continuació es 
relacionen. 
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 3.0. SUPERFÍCIES DE GESPA: 
 
 3.0.1. Regs: 
 
 S'entén com l'aportació d'aigua necessària, per col·locar el sòl a capacitat de camp, mantenir en 
bon estat vegetatiu les plantes i conservar el bon nivell de cohesió de les vores del jardí. 
 
 Aquesta operació es pot dur a terme mitjançant boques de reg, cisternes i/o xarxes automàtiques 
i semiautomàtiques. 
 
 L'horari habitual de reg ha de ser el de feina, però s'establirà un torn nocturn de reg. 
 
 En casos excepcionals, en funció de la climatologia (gelades, onades de calor...) s'ha d'establir 
un horari de reg diferent de l'habitual, que han de determinar els serveis tècnics. 
 
 En períodes de pluja en què les freqüències de reg es puguin veure alterades, aquestes podran 
venir determinades pels serveis tècnics. En el cas d'arbrat viari, excepte casos molt excepcionals, les 
freqüències no s'alteraran. 
 
 Dintre d'aquesta operació es comprèn inclòs el manteniment i control de xarxes de reg, amb tres 
tasques bàsiques: 
 
 a) Revisió semestral de totes les xarxes de reg existents en els jardins i l'arbrat viari. 
 
 b) Manteniment en perfecte estat de les xarxes, pel qual tot el personal del contracte està obligat 
a comunicar immediatament les fuites o anomalies, tant a l'empresa com al servei de jardineria municipal, 
i a la reparació de tots els elements trencats o deficients que hi puguin haver per avaries o vandalisme en 
el termini de 48 hores des de la detecció. 
 
 Freqüència: segons criteri exposat en el primer paràgraf. 
 
 U.C.: m2 de gespa. 
 
 3.0.2. Sega: 
 
 Cal fer els talls necessaris per tal que l'alçada de l'herba  no superi mai els 7,5 cm. 
 
 La primera sega s'efectuarà quan arribi als 5 cm. L'operació es pot fer amb una segadora 
adequada, però cal mantenir relativament alt, a uns 2 cm, el nivell del tall. 
 
 Freqüència: segons el criteri exposat en el paràgraf anterior. 
 
 U.C.: m2 de gespa. 
 
 3.0.3. Retall de les vores: 
 
 En els límits de les àrees de gespa, i per tal que no siguin envaïdes les zones de camins o 
parterres de flors, cal retallar, periòdicament, i almenys 3 cops l'any, les vores de la superfície cobertes de 
gespa, i cal arrencar la part sobrant fins a les arrels. 
 
 Freqüència: segons criteri i en general quan depassin els 6 cm de la línia marcada. 
 
 U.C.: m.l. de vorera. 
 
 
 3.0.4. Eliminació de males herbes: 
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 L'escarda o neteja de males herbes cal fer-la quan aquestes resultin visibles a la superfície de la 
gespa i facin desmerèixer el seu aspecte. En les gespes implantades de més d'un any, es podrà fer amb 
herbicides selectius sempre que s'hagin utilitzat en la sembra i resta de plantes que componguin el jardí. 
 
 Freqüència: segons criteri exposat en el primer paràgraf. 
 
 U.C.: m2 de massís. 
 
 3.0.5. Aireig i tall vertical: 
 
 L'aireig pot ser superficial o en fondària: 
 

- Superficial: es tracta d'airejar la zona del "Thatch" i alliberar la base de les plantes per 
aconseguir una bona oxigenació. Es poden utilitzar eines de tall o fresadores de ganivetes 
verticals. 

 
- En fondària: es tracta d'esmicolar i descompactar una capa del sòl de fins a 10 cm de 

fondària. Cal utilitzar airejadors de gespa que, amb una mena de culleres, actuen en el sòl 
expulsant a l'exterior la terra extreta. 

 
 Cal encebar a continuació amb enceball i sorra els orificis resultants. 
 
 Igualment, amb objecte d'airejar les arrels cal utilitzar la màquina verticut o tall vertical, que 
s'alternarà amb l'operació descrita abans. 
 
 Aquestes  feines s'han de fer com a mínim un cop l'any. 
 
 Freqüència: un cop l'any. 
 
 U.C.: m2 de gespa. 
 
 3.0.6. Encebada: 
 
 Després de les operacions anteriors i en cas que per l'erosió o compactació poguessin quedar a 
l'aire part de les arrels de la gespa, s'ha d'encebar el terreny, immediatament després d'un tall amb una 
barreja d'enceball i sorra que, reomplint tots els forats, deixi al descobert les puntes de la filera acabada 
de tallar. A continuació, s'ha de passar el corró. 
 
 Freqüència: un cop l'any. 
 
 U.C.: m2 de massís de gespa. 
 
 3.0.7. Resembrada: 
 
 Les zones o gespes on, per sembra incorrecta o desgast posterior, es produeixin clapes, s'han de 
resembrar. Cal utilitzar les mateixes barreges de llavors que a la sembra, fent abans una feina d'aireació o 
tall vertical i després encebant. 
 
 El marc de plantació, la densitat de sembra, etc., ha de ser en funció de l'espècie o barreja 
proposada pel servei tècnic, a la vegada que, com a mínim, s'atendrà el següent: 
 

- Els esqueixos han de ser acabats de tallar, frescos i han de mantenir tota la finor i aptitud 
vegetativa (marc mínim 5x5 cm <>400 ud./m2), plantació a cops preferentment amb mitjans 
mecànics. 

 
- La sembra comprèn escampar eixams de la barreja, amb la corresponent preparació segons 

indiquin els serveis tècnics, la rasclada i el cobriment posterior amb una barreja de torba i 
sorra (1:1). Dues passades creuades de corró llis per compactar i permetre l'íntim contacte de 
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la llavor amb el substracte i perquè l'impacte de gota pugui descobrir o provocar una naixença 
irregular de les plàntules, les quals han de recobrir de forma homogènia i uniforme la totalitat 
del sòl. 

 
 Freqüència: a indicació de la direcció tècnica. 
 
 U.C.: m2 de gespa 
 
 Dosi mínima: 20 gr/m2 
 
 3.0.8. Tractament fitosanitari: 
 
 Cal dur a terme periòdicament els tractaments aconsellables amb els productes més adequats 
del mercat. Igualment cal mantenir un servei de vigilància per fer els tractaments específics adequats 
davant l'aparició de qualsevol tipus de malaltia o atac d'insectes. 
 
 Les tècniques i els materials que cal utilitzar, tant en les mesures de control físic, químic i biològic, 
han de ser, per tractar-se d'un medi urbà, d'escassa o nul·la toxicitat per la persona o animal domèstic. 
Així, doncs, tots els productes químics que cal utilitzar els han de revisar els serveis tècnics. 
 
 En l'aplicació dels tractaments químics, cal incorporar un adob foliar, correctors de mancança, 
etc., que determinen els serveis tècnics, sempre que la comptabilitat sigui possible. La selecció del 
producte, en cada cas, atendrà, com a norma general, la menor agressió possible al medi. Les tècniques 
de tractament poden ser: 
 
 A) TANCS DE TRACTAMENT D'ALTA PRESSIÓ 
 B) MOTOMOTXILLA 
 C) ATOMITZADORS 
 D) CAMIÓ PULVERITZADOR 
 
 En qualsevol cas, seguiran les estrictes normes de major racionalitat possible en l'ús de la 
tècnica, el producte i el moment adequat, que faci factible una optimització d'operació i eviti molèsties al 
ciutadà (goteig, taques, soroll, pudor, etc.). 
 
 Freqüència: un mínim de dos cops l'any. 
 
 U.C.: m2 de gespa, m2 d'arbre 
 
 3.0.9. Adobament: 
 
 Cal fer un adobament fosfo-potàssic els mesos de gener o febrer a la dosi de 15 gr de P20% i 15 
gr de K20 per m2 (el K20 procedent de sulfat potàssic). 
 
 Cal fer un adobament mensual de nitrogen els mesos d'abril, maig, juny, juliol, agost i setembre, a 
la dosi de 10 gr de N per m2. Les aportacions s'han de fer amb adob nitrogenat en el qual la forma del N 
sigui meitat nítrica i meitat amoniacal. 
 
 Aquest adobament de primavera-estiu es pot substituir per dues aportacions de N d'alliberament 
lent. 
 
 Cal fer també les aportacions d'elements nutritius secundaris i oligoelements, sempre que sigui 
necessari  i la gespa en doni símptomes. 
 
 Freqüència: tres cops l'any, i sempre en referència al paràgraf anterior. 
 
 U.C.: m2 de massís. 
 
 3.1. ARBRAT: 
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 3.1.1. Reg: 
 
 Cal regar tota la superfície enjardinada, tal com s'hagi establert en aquesta zona. 
 
 U.C.: unitat d'arbre. 
 
 
 
 3.1.2. Poda: 
 
 Els arbres s'han de podar sempre que sigui necessari.   
 
 Freqüència: un cop l'any en arbres de fulla caduca, i dos cops l'any en arbres de fulla perenne. 
 
 U.C.: unitat de l'arbre. 
 
 3.1.3. Adobament: 
 
 S'ha d'adobar un cop l'any amb un compost mineral de relació 1-1-1, amb oligoelements i 
localitzat en profunditat. S'hi ha de tornar amb adob orgànic i sempre en quanties adequades al port de 
l'arbre. 
 
 Freqüència: segons criteri emprat en el paràgraf anterior. 
 
 U.C.: unitat d'arbre. 
 
 3.1.4. Tractaments fitosanitaris: 
 
 Ca fer periòdicament, i almenys dos cops l'any, els tractaments preventius de plagues i malalties 
corrents a la zona i mantenir un servei de vigilància per detectar qualsevol atac imprevist i combatre'l 
immediatament. 
 
 Freqüència: segons criteri emprat en el paràgraf anterior. 
 
 U.C.: unitat d'arbre. 
 
 3.2. ARBUSTATGE 
 
 3.2.1. Reg: 
 
 Cal regar tota la superfície enjardinada, tal com s'hagi establert en aquesta zona. 
 
 U.C.: m2 de massís 
 
 3.2.2. Poda: 
 
 S'han de podar com a mínim dos cops l'any per mantenir les tanques vegetals i figures amb la 
forma apropiada. 
 
 Freqüència: segons criteri exposat en el paràgraf anterior. 
 
 U.C.: m2 de massís. 
 
 3.2.3. Adobament: 
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 Els arbusts s'han d'adobar un cop l'any amb un compost mineral de relació 1-1-1 amb 
oligoelements i localitzat en profunditat. S'hi ha de tornar amb adob orgànic i sempre en quantitats 
adequades al port de l'arbust. 
 
 Freqüència: segons el criteri exposat en el paràgraf anterior. 
 
 U.C.: m2 de massís. 
 
 3.2.4. Tractaments fitosanitaris: 
 
 Cal fer periòdicament els tractaments preventius de plagues i malalties corrents a la zona, i 
mantenir un servei de vigilància per detectar qualsevol atac o malaltia imprevistos i combatre'ls 
immediatament. 
 
 
 
 3.3. PAVIMENTS DE SAULÓ I ALTRES 
 
 El sauló o altres tipus d'àrids s'han de mantenir sempre en perfectes condicions, ja sigui per a ús 
de persones com per visualitat estètica. 
 
 S'han d'eliminar els reguerots i arrossegaments i s'han de compactar i encebar degudament amb 
la periodicitat que calgui (mínim dues vegades l'any). 
 
 La renovació comporta cavar tota la superfície de l'andana amb motoaixada fins a una fondària 
de 15 cm, amb retirada de tot el material cavat amb aquest mètode i aportació de sub-base de llast i capa 
d'àrid amb passades suficients i anivellament adequat del terreny. 
 
 Així mateix, cal mantenir tota la zona lliure de males herbes. 
 
 3.5. ACCIDENTS I VANDALISME 
 
 En el supòsit que la zona es vegi afectada per algun accident de trànsit o per vandalisme, els 
desperfectes els haurà de reparar l'empresa contractada. 
 
 El cost de les reparacions serà facturat independentment del manteniment segons els preus de 
mà d'obra i els materials. 
 
 3.6. CONTROL 
 
 L'empresa contractada ha de deixar constància per escrit de tots els treballs fets a la zona, com 
també dels materials emprats. 
 
 L'empresa contractada ha de fer visites d'inspecció amb una periodicitat quinzenal i en dies 
prefixats. Quedaran anotades en el corresponent llibre de visites les anomalies observades, les ordres 
donades  i qualsevol incidència, com també les dates de les corresponents correccions i reparacions. 
 
 L'empresa contractada està obligada a deixar inspeccionar les eines, les màquines i els materials 
utilitzats per treballar, i a corregir tot seguit qualsevol anomalia observada. Tots els materials emprats han 
de ser de primera qualitat. 
 
 Una vegada adjudicada l'assistència i abans de subministrar els materials, el contractista ha de 
presentar als serveis tècnics  catàlegs, cartes, mostres i certificats oficials de qualitat que s'adaptaran en 
tot moment a la legislació vigent. 
 
 Setmanalment el contractista ha de lliurar als serveis tècnics un comunicat detallat dels treballs 
duts a terme i les circumstàncies que consideri oportunes. 
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Amidament i abonament 
 
 S'abonarà per unitat d'obra completa, segons el que estableix el quadre de preus núm. 1 del 
projecte. 
 
 
830 XARXA DE REG 
 
 Consisteix en la instal·lació per proveir aigua als elements vegetals. 
 
 Instal·lació de boques de reg 
 
 Es compon de distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de 
pas al començament. 
 
 Cada distribuïdor servirà com a màxim a 12 boques de reg. 
 
 El diàmetre ha de ser de 63 mm. 
 
 La instal·lació es realitzarà segons NTE-IFA. Instal·lació de fontaneria. 
 
 Instal·lació amb aspersors 
 
 Es compon de distribuïdor des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de 
comporta al començament. El diàmetre es determinarà per càlcul. 
 
 Derivacions: des del distribuïdor fins els aspersors amb clau de pas al començament. El diàmetre 
es determina per càlcul. 
 
 Les derivacions sobre les quals van connectats els aspersors s'han d'estendre seguint les corbes 
de nivell del terreny per tal que tots els aspersors d'una derivació es trobin a la mateixa alçada. 
 
 Sistemes antivandalisme: els aspersors han d'estar enfundats en un tub de PVC collat amb 
morter a terra per evitar-ne l' extracció o ruptures. Qualsevol alternativa a aquest sistema de vandalisme 
l'ha d'estudiar la direcció facultativa. 
 
 S'ha d'instal·lar una vàlvula antiretorn abans de les electrovàlvules per regular el retorn de l'aigua. 
 
 Aspersors de funcionament automàtic: s'han de connectar a la derivació i regar uniformement la 
superfície circumdant, amb un solapament del 100%. 
 
 Si es desitja que el funcionament dels aspersors sigui automàtic, la instal·lació ha de tenir un 
programador connectat a la xarxa elèctrica, o bé per mitjà de sistemes elèctrics alternatius (energia solar, 
piles...) si la direcció facultativa ho permet. 
 
 El programador s'ha de connectar mitjançant línia elèctrica amb les vàlvules de control de les 
derivacions, i les ha d'accionar totes per permetre el pas de l'aigua fins als aspersors durant un període de 
temps determinat. 
 
 Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s'instal·larà al 
començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària. 
 
 Quan la pressió sigui superior es posarà un reductor de pressió. 
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 Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota la 
superfície, s'ha de dividir en sectors de reg de manera que el cabal necessari per a qualsevol no superi el 
de subministrament. 
 
 Instal·lació amb difusors 
 
 Es compon de distribuïdor des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de 
comporta al començament. El diàmetre s'ha de determinar per càlcul. 
 
 Derivacions: des del distribuïdor fins als difusors amb clau de pas al començament. El seu 
diàmetre es determinarà per càlcul. 
 
 Les derivacions sobre les quals van connectats els difusors s'han d'estendre seguint les corbes 
de nivell del terreny per tal que tots els difusors servits per una derivació es trobin a la mateixa alçada. 
 
 Sistemes antivandalisme: els difusors han d'estar enfundats en un tub de PVC collat amb morter 
a terra per evitar-ne l'extracció o ruptures. Qualsevol alternativa a aquest sistema de vandalisme l'ha 
d'estudiar la direcció facultativa. 
 
 Cal instal·lar una vàlvula antiretorn abans de les electrovàlvules per regular el retorn de l'aigua. 
 
 Difusors de funcionament automàtic: s'han de connectar a la derivació i regar uniformement la 
superfície circumdant, Amb un solapament del 100%. 
 
 Si es desitja que el funcionament dels difusors sigui automàtic, la instal·lació ha de tenir un 
programador connectat a la xarxa elèctrica, o bé per mitjà de sistemes elèctrics alternatius (energia solar, 
piles...) si la direcció facultativa ho permet. 
 
 El programador ha d'estar connectat mitjançant línia elèctrica amb les vàlvules de control de les 
derivacions, i accionar-les per permetre el pas de l'aigua fins als difusors durant un període determinat. 
 
 Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s'instal·larà al 
començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària.  
 
 Quan la pressió sigui superior es posarà un reductor de pressió. 
 
 Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota la 
superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg de manera que el cabal necessari per a qualsevol no 
superi el de subministrament. 
 
 Instal·lació amb degoters 
 
 Es compon de distribuïdor des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de 
comporta al començament. El diàmetre es determinarà per càlcul. 
 
 Derivacions: des del distribuïdor fins als degoters amb clau de pas al començament. El seu 
diàmetre es determinarà per càlcul. 
 
 Les derivacions sobre les quals van connectats els degoters s'ha d'estendre seguint les corbes 
de nivell del terreny per tal que tots els difusors servits per una derivació es trobin a la mateixa alçada. 
 
 S'ha instal·lar una vàlvula antiretorn abans de les electrovàlvules per regular el retorn de l'aigua. 
 
 Degoters de funcionament autocompensat: s'han de connectar a la derivació i regar 
uniformement la superfície circumdant. 
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 Si es desitja que el funcionament dels degoters sigui automàtica la instal·lació ha de tenir un 
programador connectat a la xarxa elèctrica, o bé per mitjà de sistemes elèctrics alternatius (energia solar, 
piles...) si la direcció facultativa ho permet. 
 
 El programador ha d'estar connectat mitjançant línia elèctrica amb les vàlvules de control de les 
derivacions, i les ha d'accionar per permetre el pas de l'aigua fins als degoters durant un període 
determinat. 
 
 Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s'instal·larà al 
començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària. 
 
 Quan la pressió sigui superior es posarà un reductor de pressió. 
 
 Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de tota la 
superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg de manera que el cabal necessari per a qualsevol no 
superi el de subministrament. 
 
 Boca de reg  
 
 La instal·lació disposarà de boques de reg per a l'acoblament de mànegues de regatge. 
 
 Si l'amplada dels carrers és de més 15 m, cal col·locar boques de reg en ambdues voravies i la 
disposició serà a portell. 
 
 Als jardins s'han de col·locar a les zones no enjardinades properes a les zones de pas. 
 
 S'ha de permetre l'acoblament de la mànega i accionar-la mitjançant una clau. 
 
 Ha de tenir el cos de fundició i els mecanismes de bronze. Ha de tenir una tapa preparada per 
ser embridada al tub. 
 
 Ha de presentar dos orificis laterals que permetin connectar un tub per al desguàs. 
 
 Ha de ser estanca per a una pressió d'aigua de 15 atmosferes, amb diàmetre d'entrada i sortida 
de 40 mm. 
 
 Acoblament de mànega mitjançant Racord Barcelona 45. 
 
 Tapa i setge per a boca de reg 
 
 Ha de ser de fundició. 
 
 La superfície exterior ha de tenir un dibuix de profunditat de 4 mm i trepant. 
 
 Programador 
 
 S'ha d'instal·lar a la xarxa de regatge per aspersors, difusors i degoteig, quan es desitgi que 
funcioni automàticament, amb l'accionament de les vàlvules de tipus elèctric. 
 
 Aspersors 
 
 La separació entre aspersors i derivacions ha de ser igual que el seu radi d'abast. 
 
 Tots els tipus han de ser emergents. 
 
 Vàlvula de control 
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 Tota instal·lació de regatge d'aspersors, difusors i degoteigs provista de programador elèctric ha 
de tenir vàlvules de control elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels sectors de reg. 
 
 Descripció dels materials 
 
 Tubs i peces especials de PVC 
 
 El policlorur de vinil rígid ha de tenir l'acabat en copa a un dels extrems. 
 
 Ha de ser de secció circular i gruix uniforme, sense rebaves amb les superfícies exteriors i 
interiors llises, sense ratlladures, taques o picadures. 
 
 Ha de ser estanc a una pressió mínima de 10 atmosferes. 
 
 Diàmetre exterior   Gruix de paret 
 D en mm             en mm         
 
  25     1,5 
  32     1,8 
  40     2,0 
  50     2,4 
  63     3 
  75     3,6 
  90     4,3 
 
 
 Tubs i peces especials de polietilè 
 
 El polietilè ha de ser flexible i de baixa o mitja densitat. 
 
 Ha de ser de secció circular i gruix uniforme, sense rebaves, amb superfícies exteriors i interiors 
llises, sense ratlladures, taques o picadures. Les peces especials han de ser de llautó o de plàstic. 
 
 Ha de ser estanc a una pressió mínima de 10 atmosferes. 
 

 
 Control 
 
 Material i equips industrials 
 
 Els materials i equips d'origen industrial han de complir les condicions funcionals i de qualitat 
fixades per les NTE, i també les corresponents normes i disposicions vigents relatives a la fabricació i el 
control industrials o, si no n'hi ha, les normes UNE que s'indiquen. 
 

Diàmetre exterior  Aspersors i boques de reg, 
gruix en paret en mm PN-

10 

 Degoters 

      
20   2,9  2 
25   3,6  2,3 
32   4,6  3 
40   5,8  3,7 
50   7,2   
63   9   
75   10,8   
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Especificacions Normes UNE 
 
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid UNE 53.112.73 
 
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè UNE 53.131.53 
 
IFR-3 Cable flexible - 1Kv. UNE 21.123. 
 
IFR-4 Boca de reg blindada, BYAR. 
 
IFR-5 Programador II. P RAIN BIRD 
 o EZ1 RAINBIRD. 
 
IFR-6 Aspersor, HUNTER. 
 
IFR-7 Difusor, RAIN BIRD-1804. 
 
IFR-8 Vàlvula de control, HARDIE. 
  
 Quan el material o equip arribi a l'obra s'ha de demanar el Certificat d'Origen Industrial que 
acrediti el compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions. 
 
 
 Assaig de pressió interior de canonades de reg 
 
 S'ha de fer a mesura que avanci el muntatge de canonada per trams de llargada fixada per la 
direcció facultativa, i es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-cents (200) 
metres. Abans de començar la prova cal col·locar a la posició definitiva tots els accessoris de la canonada 
o la rasa ha d'estar parcialment farcida, amb les juntes descobertes. 
 
 S'ha d'iniciar omplint d'aigua el tram de la canonada, objecte de prova, la qual s'ha de mantenir 
plena, almenys quaranta-vuit (48) hores. 
 
 Cal omplir la canonada per la part baixa, deixant oberts tots els elements que puguin donar 
sortida a l'aire, els quals s'han d'anar tancant després i successivament de baix a dalt. En el punt més alt 
s'ha de col·locar una aixeta de purga per expulsió de l'altre i per comprovar que tot l'interior del tram es 
troba comunicat en la forma més adient. Els punts extrems del tram a assajar s'han de tancar 
convenientment amb peces especials per evitar desplaçaments de la canonada o fuites d'aigua i que han 
de ser fàcilment desmuntables, per poder continuar el muntatge de la canonada. Cal comprovar que les 
vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
 
 Els canvis de direcció, peces especials, etc. han d'estar ancorats i les seves fàbriques han de 
tenir la resistència deguda. 
 
 La bomba per a la pressió hidràulica ha de tenir claus de descàrrec o elements apropiats per 
poder regular l'augment de pressió. S'ha de col·locar en el punt més baix de la canonada a assajar i ha de 
tenir dos manòmetres. 
 
 La pressió interior de prova en rasa de la canonada ha de permetre que s'abraci en el punt més 
baix del tram en prova un amb cinc cop (1,5) la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. 
 
 La pressió s'ha de fer pujar lentament de forma que l'increment no superi un (1) kg per cm2 i 
minut. 
 
 Un cop obtinguda la pressió, es deixà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria 
quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no superi l'arrel quadrada de P. cinc cents (...P/5) 
essent P la pressió de prova en rasa en quilos per centímetres quadrats. Quan el descens del manòmetre 
sigui superior es corregiran els defectes observats, i repassar els junts que perden aigua i canviar si 
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calgués algun tub, de forma que a la fi s'aconseguís que el descens de pressió no sobrepassés la 
magnitud indicada. 
 
 Assaig d'estancament de canonades de reg 
 
 Després d'haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior cal fer la d'estancament. 
La pressió de prova d'estancament ha de ser la màxima estàtica que hi hagi en el tram de canonada 
objecte de la prova. 
 
 La pèrdua queda definida com la quantitat d'aigua que cal subministrar en el tram de canonada 
de prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d'estancament 
després d'haver omplert la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire. La durada ha de ser inferior al 
valor donat per la fórmula V=K.L.D. 
 
V= Pèrdua total en prova, en litres. 
L= Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D= Diàmetre inferior en metres. 
K= Coeficient depenent del material, del qual el valor per a canonades de PVC és de 0,3. 
 
 El contractista, a costa seva, ha de repassar totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines 
siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara 
que el total sigui inferior a l'admissible. 
 
 A més a més de les dues proves preceptives descrites que cal dur a terme, s'han de tenir en 
compte totes les indicacions que demani la direcció facultativa, per al millor control qualitatiu de les obres. 
 
 Amidament i abonament 
 
 Es mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus núm. 1 del projecte. Les unitats de mesura 
varien segons els diferents elements que cal executar, i són: ml, m2, m3, ut., realment executats. 
 
 En els diferents preus s'inclouen el subministrament dels materials, les pèrdues de material com 
a conseqüència de retalls i la repercussió de les peces especials i tots els elements necessaris per al 
muntatge i instal·lació, tot acabat. 
 
 
 
 
 

Mataró, octubre de 2010 
                                                                     

 
 
 
 

                                                                   Jose Mª Carbó González 
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Amidaments Página 1

Desmunt 
seccions m2

dist. entre 
Seccions

VOL DES m3 Terraple 
seccions m2

dist. entre 
Seccions

VOL TER m3

1,47 20 29,4 0,02 20 0,4
1,82 20 36,4 0,12 20 2,4
0,88 20 17,6 0,25 20 5
0,29 20 5,8 1,77 20 35,4
0,30 20 6 3,04 20 60,8
0,53 20 10,6 3,74 20 74,8
0,28 20 5,6 3,93 20 78,6
0,29 20 5,8 5,59 20 111,8
0,29 20 5,8 7,58 20 151,6
0,28 20 5,6 15,07 20 301,4
0,28 20 5,6 12,06 20 241,2
0,30 20 6 12,00 20 240
0,41 20 8,2 14,76 20 295,2
0,28 20 5,6 11,18 20 223,6
0,30 20 6 7,39 20 147,8
0,27 20 5,4 8,03 20 160,6
0,28 20 5,6 7,80 20 156
1,00 20 20 0,87 20 17,4
3,02 20 60,4 3,12 20 62,4
0,71 20 14,2 5,59 20 111,8
0,04 20 0,8 19,20 20 384
0,28 20 5,6 18,13 20 362,6

11,32 20 226,4 0,00 20 0
1,47 20 29,4 0,21 20 4,2
2,14 20 42,8 0,20 20 4
0,00 0,00

28,53 x 20 = 570,6 161,65 x 20 = 3233

TOTAL (m3) 570,6 3233

MOVIMENT DE TERRES



Amidaments Página 2

Arquetes 12

RASA Canonada PVC D=400 Cuneta Formigo
in situ 1m

Cuneta prefabricada
formigó C-13

Tram 1 1,38 37,78 41,62
Tram 2 8,61 39,94 36,39
Tram 3 10,26 40 40,09
Tram 4 6,41 39 43,68
Tram 5 12,28 39 40,1
Tram 6 12,93 39 39,7
Tram 7 12,39 39 39,79
Tram 8 12,85 39 39,61
Tram 9 12,77 39 39,74
Tram 10 12,95 39 39,58
Tram 11 13,18 27,76 37,27
Tram 12 11,82 0 0
Tram 13 12,29 0 0
TOTAL 140,12 418,48 437,57

DRENATGE



Amidaments Página 3

Longitud de mur 48

Simbol plànol num barres
Longitud 
unitaria

Longitud total
diam. barra 

(mm)
conversio 

(Kg/m)
Pes acer (kg)

1 13 52 676 10 0,62 419,12
2 13 52 676 10 0,62 419,12
3 10 52 520 10 0,62 322,4
4 10 52 520 10 0,62 322,4
5 240 2,4 576 10 0,62 357,12
6 240 2,4 576 12 0,89 512,64
7 240 3,6 864 12 0,89 768,96
8 240 3,4 816 10 0,62 505,92

Resum Kg
Barres D=10mm 2346,08
Barres D=12mm 1281,6
TOTAL 3627,68

Veure planol detall mur

ACER MUR FORMIGÓ
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PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per ple, inclosa càrrega i transport a l'abocador, cànon i
manteniment d'abocador

1 G213ED01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 edificació 128,950 2,000 1,000 1,000 257,900

C#*D#*E#*F#2 bassa 1 80,800 2,500 1,000 1,000 202,000

C#*D#*E#*F#3 bassa 2 57,960 2,500 1,000 1,000 144,900

C#*D#*E#*F#4 caseta 30,030 2,000 1,000 1,000 60,060

TOTAL AMIDAMENT 664,860

m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió2 G2135123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur pedra (blocs i pedres) 47,500 0,500 1,500 1,000 35,625

TOTAL AMIDAMENT 35,625

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió3 G2135323

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alçat 47,500 0,400 2,500 1,000 47,500

C#*D#*E#*F#2 116,150 0,400 1,000 1,000 46,460

C#*D#*E#*F#3 6,290 0,400 1,000 1,000 2,516

C#*D#*E#*F#4 8,820 0,400 0,800 1,000 2,822

C#*D#*E#*F#5 Fonament 47,500 0,400 1,200 1,000 22,800

C#*D#*E#*F#6 116,150 0,400 1,200 1,000 55,752

C#*D#*E#*F#7 6,290 0,400 1,200 1,000 3,019

C#*D#*E#*F#8 8,820 0,400 1,200 1,000 4,234

TOTAL AMIDAMENT 185,103

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador

4 F2194AK4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Calçada (1,00 m d'amplada) 240,000 1,000 1,000 1,000 240,000

C#*D#*E#*F#2 Enllaç 40,360 1,000 1,000 1,000 40,360

TOTAL AMIDAMENT 280,360

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega5 F2211020

AMIDAMENT DIRECTE 3.025,450

Euro
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m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega,
inclòs manteniment d'abocador

6 F2424267

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur de pedra/mamposteria 35,625 1,000 1,350 1,000 48,094

C#*D#*E#*F#2 Mur de formigó armat 185,103 1,000 1,350 1,000 249,889

C#*D#*E#*F#3 Paviment de formigó 280,360 0,200 1,350 1,000 75,697

C#*D#*E#*F#4 Neteja i esbrossada 3.025,450 0,100 1,350 1,000 408,436

TOTAL AMIDAMENT 782,116

m3 Cànon d'abocador de runes7 F242CAN1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur de pedra/mamposteria 35,625 1,000 1,350 1,000 48,094

C#*D#*E#*F#2 Mur de formigó armat 185,103 1,000 1,350 1,000 249,889

C#*D#*E#*F#3 Paviment de formigó 280,360 0,200 1,350 1,000 75,697

C#*D#*E#*F#4 Neteja i esbrossada 3.025,450 0,100 1,350 1,000 408,436

TOTAL AMIDAMENT 782,116

m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, inclosa part
proporcional de roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents

8 F221AA20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Volum desmunt 28,530 20,000 1,000 1,000 570,600

TOTAL AMIDAMENT 570,600

m3 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut fins a 2 km

9 F241A263

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplenada terres aportació interior 570,600 1,000 1,000 1,000 570,600

TOTAL AMIDAMENT 570,600

m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

10 G2261111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplenat 3.233,000 1,000 1,000 1,000 3.233,000

C#*D#*E#*F#2 Desmunt -570,600 1,000 1,000 1,000 -570,600

TOTAL AMIDAMENT 2.662,400

u Extracció i enretirada d'arbre existent inclòs transport de sobrants a l'abocador, totalment acabat segons indicacions de la
direcció facultativa

11 F219Q900

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

u Extracció d'arbre exemplar existent i col.locació en lloc reservat per a viver provisional i retornar-el a plantar segons indica
la norma tecnològica de jardineria i paissatgisme ntj03e, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

12 F219Q800

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
MURS DE CONTENCIÓCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

1 F2226A22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur de formigó armat. Seccio tipus 3 22,420 2,300 2,125 1,000 109,578

C#*D#*E#*F#2 22,420 1,000 1,000 1,000 22,420

C#*D#*E#*F#3 Mur de formigó armat. Seccio tipus 4 25,250 2,300 2,125 1,000 123,409

C#*D#*E#*F#4 25,250 1,000 1,000 1,000 25,250

TOTAL AMIDAMENT 280,657

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM2 F227F00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur de formigó armat. Seccio tipus 3 22,420 2,300 1,000 1,000 51,566

C#*D#*E#*F#2 Mur de formigó armat. Seccio tipus 4 25,250 2,300 1,000 1,000 58,075

TOTAL AMIDAMENT 109,641

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Volum excavació rases 280,652 1,000 1,000 1,000 280,652

C#*D#*E#*F#2 Volum formigó -109,641 0,100 1,000 1,000 -10,964

C#*D#*E#*F#3 -50,760 1,000 1,000 1,000 -50,760

TOTAL AMIDAMENT 218,928

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon i manteniment d'abocador

4 F2424266

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 280,657 1,000 1,200 1,000 336,788

C#*D#*E#*F#2 Rebliment de rases -218,928 1,000 1,200 1,000 -262,714

TOTAL AMIDAMENT 74,074

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

5 E3Z112Q1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur de formigó armat. Seccio tipus 3 22,420 2,300 1,000 1,000 51,566

C#*D#*E#*F#2 Mur de formigó armat. Seccio tipus 4 25,250 2,300 1,000 1,000 58,075

Euro



Pressupost EIX VALLDEIX. Tram C. Sta Rita - Touring club

AMIDAMENTS Pàg.:20/10/10 7Data:

TOTAL AMIDAMENT 109,641

m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima
del granulat 20 mm i abocat des de camió

6 E32515H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonamentació mur 48,000 1,800 0,300 1,000 25,920

C#*D#*E#*F#2 Alçat mur 48,000 0,300 1,725 1,000 24,840

TOTAL AMIDAMENT 50,760

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

7 E32D1A03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonamentació. Tipus A 48,500 2,000 0,300 1,000 29,100

C#*D#*E#*F#2 Alçat. Tipus A 48,500 2,000 1,725 1,000 167,325

TOTAL AMIDAMENT 196,425

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 6 m

8 E32B300Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Mur formigó armat

C#*D#*E#*F#2 Barres D=10 mm 3.784,000 0,620 1,000 1,000 2.346,080

C#*D#*E#*F#3 Barres D=12mm 1.440,000 0,890 1,000 1,000 1.281,600

TOTAL AMIDAMENT 3.627,680

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 kg de pes, col.locats amb pala carregadora9 G3J21810

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Talús escollera

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus 2. Mur vist (1,00<h<2,00 m) 480,640 1,500 1,000 1,000 720,960

C#*D#*E#*F#3 Secció tipus 3. Mur vist (1,00<h<2,00 m) 44,240 1,500 1,000 1,000 66,360

C#*D#*E#*F#4 Secció tipus 4. Mur vist (1,00<h<2,00 m) 35,895 1,500 1,000 1,000 53,843

TOTAL AMIDAMENT 841,163

m3 Concertat d'escullera de fins a 2000 kg de pes, amb mitjans mecànics10 G3JA9100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Talús escollera

C#*D#*E#*F#2 Secció tipus 2. Mur vist (1,00<h<2,00 m) 480,640 1,500 1,000 1,000 720,960

C#*D#*E#*F#3 Secció tipus 3. Mur vist (1,00<h<2,00 m) 44,240 1,500 1,000 1,000 66,360

C#*D#*E#*F#4 Secció tipus 4. Mur vist (1,00<h<2,00 m) 35,895 1,500 1,000 1,000 53,843

TOTAL AMIDAMENT 841,163

PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM1 F227R00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de sauló vorera 1.428,990 1,000 1,000 1,000 1.428,990

C#*D#*E#*F#2 Paviment de formigó calçada 204,260 1,000 1,000 1,000 204,260

C#*D#*E#*F#3 Reposició calçada (1,00 m d'amplada) 240,000 1,000 1,000 1,000 240,000

C#*D#*E#*F#4 Paviment panot (enllaç) 239,740 1,000 1,000 1,000 239,740

TOTAL AMIDAMENT 2.112,990

m3 Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM2 F922101J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de formigó calçada 204,260 0,250 1,000 1,000 51,065

C#*D#*E#*F#2 Reposició calçada (1,00 m d'amplada) 240,000 0,250 1,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 111,065

m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM3 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de formigó calçada 204,260 0,250 1,000 1,000 51,065

C#*D#*E#*F#2 Reposició calçada (1,00 m d'amplada) 240,000 0,250 1,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 111,065

m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

4 F9G1D2G5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de formigó calçada 204,260 0,250 1,000 1,000 51,065

C#*D#*E#*F#2 Reposició calçada (1,00 m d'amplada) 240,000 0,250 1,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 111,065

m3 Base de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material5 F9231510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de sauló vorera 1.428,990 0,150 1,000 1,000 214,349

TOTAL AMIDAMENT 214,349

m3 Paviment de sauló d'aportació exterior de l'obra amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM6 F932SAU1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de sauló vorera 1.428,990 0,150 1,000 1,000 214,349

TOTAL AMIDAMENT 214,349
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m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

7 F9E13204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de panot 239,740 1,000 1,000 1,000 239,740

TOTAL AMIDAMENT 239,740

m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

8 F9365H11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de panot 239,740 0,100 1,000 1,000 23,974

TOTAL AMIDAMENT 23,974

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat9 G7Z26D31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment de Panot 239,740 1,000 1,000 1,000 239,740

TOTAL AMIDAMENT 239,740

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, model Impu-40, amb secció de 40/35x27/22x60 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

10 F965A5DD

AMIDAMENT DIRECTE 495,970

m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a
la xapa, col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I

11 F96AUA10

AMIDAMENT DIRECTE 495,970

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

12 F965A6DD

AMIDAMENT DIRECTE 99,890

m Rigola de 10 cm d'amplària de peces de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

13 F9F1RIG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rigola 97,000 3,000 1,000 1,000 291,000

TOTAL AMIDAMENT 291,000

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

14 F9715L71

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rigola 10 cm d'amplària 291,000 0,200 1,000 1,000 58,200

TOTAL AMIDAMENT 58,200
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m Gual de vianants, recte o en corba, de 120 cm de fondària, totalment acabat segons plànols de detall15 F991GVI1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Gual de vianants 3,000 3,000 1,000 1,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 4,400 1,000 1,000 1,000 4,400

C#*D#*E#*F#3 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 19,400

u Escossell quadrat de xapa d'acer galvanitzat de 120x120x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó
HM-20/S/20/I

16 F991UA40

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

1 F2226A22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 D.400 mm PVC

C#*D#*E#*F#2 Desguàs cunetes 140,130 1,000 1,800 1,000 252,234

T3 Altres

C#*D#*E#*F#4 Cuneta de 1,00 m d'amplada 418,480 1,000 0,600 1,000 251,088

C#*D#*E#*F#5 Cuneta de 0,30 m d'amplada 448,590 0,500 0,400 1,000 89,718

TOTAL AMIDAMENT 593,040

m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics2 F222KA20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Altres

C#*D#*E#*F#2 Arquetes cunetes 1,500 1,500 2,500 12,000 67,500

C#*D#*E#*F#3 Embornals cunetes 1,300 0,500 1,500 12,000 11,700

TOTAL AMIDAMENT 79,200

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM3 F227F00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 D.400 mm PVC

C#*D#*E#*F#2 Desguàs cunetes 140,130 1,000 1,000 1,000 140,130

T3 Altres

C#*D#*E#*F#4 Cuneta de 1,00 m d'amplada 418,480 1,000 1,000 1,000 418,480

C#*D#*E#*F#5 Cuneta de 0,30 m d'amplada 448,590 0,500 1,000 1,000 224,295

TOTAL AMIDAMENT 782,905
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m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades
de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

4 F228A10F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 D.400 mm PVC

C#*D#*E#*F#2 Desguàs cunetes 140,130 1,000 1,000 1,000 140,130

TOTAL AMIDAMENT 140,130

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon i manteniment d'abocador

5 F2424266

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 593,040 1,000 1,200 1,000 711,648

C#*D#*E#*F#2 Excavació de pous 79,200 1,000 1,200 1,000 95,040

C#*D#*E#*F#3 Rebliment de rases -140,130 1,000 1,200 1,000 -168,156

TOTAL AMIDAMENT 638,532

m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8,
col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb
sauló net segons plànols de detalls, totalment col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre
tubs

6 FD75PVC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 D.400 mm PVC

C#*D#*E#*F#2 Desguàs cunetes 140,130 1,000 1,000 1,000 140,130

TOTAL AMIDAMENT 140,130

u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m7 FDB176E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Altres

C#*D#*E#*F#2 Arquetes cunetes 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

8 FDD2A529

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Altres

C#*D#*E#*F#2 Arquetes cunetes 1,000 1,000 2,250 12,000 27,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9 FD5Z3K35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Altres

C#*D#*E#*F#2 Arquetes cunetes 1,000 2,000 1,000 12,000 24,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó10 FD5ZAKFJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Altres

C#*D#*E#*F#2 Arquetes cunetes 1,000 2,000 1,000 12,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Caixa per a embornal de 70x30x125 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i
esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

11 FD5J5398

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb
morter

12 FD5ZJJJ4

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

m Cuneta prefabricada amb peces de formigó de 60x40x7 cm, d'1,00 m d'amplada i 0,40 m d'alçada, col·locades sobre base
de formigó de 15 cm de gruix, inclosa part proporcional de retirada de sobrants a l'abocador, totalment acabada segons
indicacions de la direcció d'obres

13 FCUN0001

AMIDAMENT DIRECTE 418,480

m Cuneta prefabricada amb peces de formigó tipus C-13 de la casa Ica o similar, de 30x12x60 cm, de 0,30 m d'amplada i
0,10 m d'alçada, col·locades sobre base de formigó de 25 cm de gruix, inclosa part proporcional de retirada de sobrants a
l'abocador, totalment acabada segons indicacions de la direcció d'obres

14 FCUN0002

AMIDAMENT DIRECTE 448,590

u Broquet de desguàs per a protecció sortida tub de formigó clavegueram D.400 format per base de formigó armat HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó armat HA-25, inclou part
proporcional d'excavació i replè de terres, formigó HM-20 d'anivellament, etc,...totalment acabat segons plànols de detall

15 EBROD400

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Altres

C#*D#*E#*F#2 Arquetes cunetes 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors 0,30x0,60 m i 0,85 m d'alçada interior, parets de 0,25 m de
gruix, per a desguàs de la cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment acabat segons
plànols de detall

16 FARQ0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuneta prefabricada de formigó 0,30 m 12,000 1,000 1,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors 1,00x0,70 m i 1,55 m d'alçada interior, parets de 0,25 m de
gruix, per a desguàs de la cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment acabat segons
plànols de detall

17 FARQ0001

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuneta prefabricada de formigó 1,00 m 12,000 1,000 1,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

1 F2226A22

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa de gas. PE160 mm 15,000 0,500 0,900 1,000 6,750

C#*D#*E#*F#2 Xarxa aigua potable 125,000 0,500 1,050 1,000 65,625

C#*D#*E#*F#3 Xarxa de telefonia (linia soterrada) 10,000 0,500 0,800 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 76,375

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM2 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa de gas. PE160 mm 15,000 0,500 1,000 1,000 7,500

C#*D#*E#*F#2 Xarxa aigua potable 125,000 0,500 1,000 1,000 62,500

C#*D#*E#*F#3 Xarxa de telefonia (linia soterrada) 10,000 0,500 1,000 1,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F2285B0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa de gas. PE160 mm 15,000 0,500 0,400 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Xarxa aigua potable 125,000 0,500 0,500 1,000 31,250

C#*D#*E#*F#3 Xarxa de telefonia (linia soterrada) 10,000 0,400 0,300 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 35,450

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

4 F228510F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Xarxa de gas. PE160 mm 15,000 0,500 0,500 1,000 3,750

C#*D#*E#*F#2 Xarxa aigua potable 125,000 0,500 0,550 1,000 34,375

C#*D#*E#*F#3 Xarxa de telefonia (linia soterrada) 10,000 0,500 0,550 1,000 2,750

TOTAL AMIDAMENT 40,875

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega,
inclòs cànon i manteniment d'abocador

5 F2424266

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació de rases 76,375 1,000 1,200 1,000 91,650

C#*D#*E#*F#2 Rebliment de rases -40,875 1,000 1,200 1,000 -49,050

TOTAL AMIDAMENT 42,600

m Treballs de desmuntatge de la xarxa de gas existent afectada per les obres de la riera i posterior execució de nova xarxa
amb canonada de PE de 160 mm de diàmetre, inclosa part proporcional d'obra civil, canonades, colzes, tés, connexions,
etc,... totalment acabat

6 FZZZF162

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Treballs de desmuntatge de la xarxa d'aigua potable existent afectada per les obres de la riera i posterior execució de nova
xarxa amb canonada de PE de 125 mm de diàmetre, inclosa part proporcional d'obra civil, canonades, colzes i tés,
totalment acabat amb part proporcional de treballs de muntatge de xarxes provisionals, connexions, proves d'estanqueïtat i
de pressió, etc,...

7 FZZZF161

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
JARDINERIA I MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de pedres, totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra1 F227PER1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbustiu talús 1 406,910 1,000 1,000 1,000 406,910

C#*D#*E#*F#2 Arbustiu talús 2 135,585 1,000 1,000 1,000 135,585

C#*D#*E#*F#3 Arbustiu talús 3 626,610 1,000 1,000 1,000 626,610

TOTAL AMIDAMENT 1.169,105

m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals2 FR3P1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbustiu talús 1 406,910 0,100 1,000 1,000 40,691

C#*D#*E#*F#2 Arbustiu talús 2 135,585 0,100 1,000 1,000 13,559

C#*D#*E#*F#3 Arbustiu talús 3 626,610 0,100 1,000 1,000 62,661

TOTAL AMIDAMENT 116,911

m2 Estabilització de talús mitjançant subministrament i ancoratge de xarxa de coco, amb part proporcional de treballs
d'execució de rasa en cap de talús per a col·locació de la punta de la xarxa i posterior rebliment de rasa i piquetes en
forma de ''u'' de varilles d'acer (tipus res) de 6 mm de diàmetre per a solapament de les tirades de xarxa, totalment acabat

3 FR11EST1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbustiu talús 1 406,910 1,000 1,000 1,000 406,910

C#*D#*E#*F#2 Arbustiu talús 2 135,585 1,000 1,000 1,000 135,585

C#*D#*E#*F#3 Arbustiu talús 3 626,610 1,000 1,000 1,000 626,610

TOTAL AMIDAMENT 1.169,105

Euro
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m2 Hidrosembra en dues fases4 FR721300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arbustiu talús 1 406,910 1,000 1,000 1,000 406,910

C#*D#*E#*F#2 Arbustiu talús 2 135,585 1,000 1,000 1,000 135,585

C#*D#*E#*F#3 Arbustiu talús 3 626,610 1,000 1,000 1,000 626,610

TOTAL AMIDAMENT 1.169,105

u Subministrament i col·locació de paperera de fosa dúctil, model tramuntana de la casa Fàbregas o similar, ancorada amb
dos daus de formigó de 30x30x30 cm

5 FQ21TRA1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m Subministrament i col·locació de barana model linea, de 3,00 m de llargària i 95 cm d'alària, d'acer inoxidable AISI-316,
format per tubular d'acer inoxidable D= 80 mm i 2 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12
mm fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancorate de 150x150x12 mm amb quatre forats, col·locada amb
fixacions mecàniques, totalment acabat

6 EB12BAR2

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó

7 F6A1L436

AMIDAMENT DIRECTE 416,000

m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals8 GR3P1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 1,200 1,200 0,200 8,640

TOTAL AMIDAMENT 8,640

m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals, per a un pendent superior al 60
%

9 GR2B1105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 1,200 1,200 0,200 8,640

TOTAL AMIDAMENT 8,640

u Subministrament i plantació d'alzina (Quercus ilex) de 18/20 cms de perímetre de tronc a 1 m de terra, totalment acabat
inclosa excavació, tutor, etc,...

10 E1440017

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Subministrament i plantació d'arbust d'alçària 0,2 a 0,6 m, en contenidor11 FR4CF220

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perfilat talusos nova creació 1.170,000 0,200 4,000 1,200 1.123,200

TOTAL AMIDAMENT 1.123,200

Euro
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m2 Estessada, neteja de bosc i aclarida sel.lectiva, sobretot en diàmetres inferiors de 15 cm amb males formacions, respectant
i sel.leccionant els peus d'alzina i roure i masses d'arbustiva, inclou esporga fins 3,50 m, eliminació de brancatge mort i/o
triturat de restes.

12 E146NET1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mota vegetada existent 2.222,470 1,000 1,000 1,000 2.222,470

TOTAL AMIDAMENT 2.222,470

u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques. Cadira model neoromantica de
l'empresa Santa & Cole, o similar.

13 FQ11GC10

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb llistons i respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. Banc NEOROMANTICA de l'empresa Santa &
Cole, o similar.

14 FQ11ATW2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
ENLLUMENAT PUBLICCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i
replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

1 E08087

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QC1 - L1 280,780 1,000 1,000 1,000 280,780

C#*D#*E#*F#2 QC2 - L2 263,240 1,000 1,000 1,000 263,240

TOTAL AMIDAMENT 544,020

m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

2 FDG22160

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QC1 - L1 14,000 1,000 1,000 1,000 14,000

C#*D#*E#*F#2 QC2 - L2 21,470 1,000 1,000 1,000 21,470

TOTAL AMIDAMENT 35,470

u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra3 FDK2A6F3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

4 FDKZHJB4

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6/10/16 mm2.5 E08082

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QC1 - L1 280,780 1,000 1,000 1,000 280,780

C#*D#*E#*F#2 14,000 3,000 1,000 1,000 42,000

C#*D#*E#*F#3 QC2- L2 263,240 1,000 1,000 1,000 263,240

C#*D#*E#*F#4 21,470 3,000 1,000 1,000 64,410

TOTAL AMIDAMENT 650,430

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment6 FG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QC1 - L1 280,780 1,000 1,000 1,000 280,780

C#*D#*E#*F#2 14,000 2,000 1,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 QC2- L2 263,240 1,000 1,000 1,000 263,240

C#*D#*E#*F#4 21,470 2,000 1,000 1,000 42,940

TOTAL AMIDAMENT 614,960

m Subministre i col.locació conductor de baixa tensió 3x240+150 mm2 AL, inclòs jocs d'empalmadors7 E06062

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, ref. 1932 de la casa Iguzzini o similar, de 4,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó, inclosa fonamentació i placa de
presa de terra

8 FHM1POS1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QC1 - L1 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 QC2 - L2 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Subministrament i col.locació de llumenera simètrica tipus Emilia de la casa Iguzzini o similar, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta de 150 w i equip de doble nivell, acoblada al suport inclosa làmpada, totalment acabat

9 FHN3EMIL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QC1 - L1 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 QC2 - L2 16,000 1,000 1,000 1,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Subministrament i col.locació de quadre de commandament per a enllumenat públic, amb armari d'acer inoxidable tipus
CITI-10 de la casa arelsa o similar, amb capacitat per a l'estabilitzador reductor, amb tarificador model RC-500 de la casa
''Tarcom'' o similar i sortida de dades digitals, aqmb sistema de telegestió model Ajuntament de Mataró amb equip de
control i comunicacions 'tipus 'ControlMaster'', totalment acabat segons plànols, inclosa la seva contractació, concertació
de comptadors i la seva legalització

10 FHM1QC01

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUBOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 08

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Seguretat i salut en obra1 FSEG0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€19,24mE06062 Subministre i col.locació conductor de baixa tensió 3x240+150 mm2 AL, inclòs jocs d'empalmadorsP- 1
(DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

€7,56mE08082 Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6/10/16
mm2.

P- 2

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

€15,10mE08087 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè AD, làmina de plàstic
per a senyalització i replé compactat de rases, completament acabat, segons plànols.

P- 3

(QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

€355,00uE1440017 Subministrament i plantació d'alzina (Quercus ilex) de 18/20 cms de perímetre de tronc a 1 m de
terra, totalment acabat inclosa excavació, tutor, etc,...

P- 4

(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)

€2,15m2E146NET1 Estessada, neteja de bosc i aclarida sel.lectiva, sobretot en diàmetres inferiors de 15 cm amb
males formacions, respectant i sel.leccionant els peus d'alzina i roure i masses d'arbustiva, inclou
esporga fins 3,50 m, eliminació de brancatge mort i/o triturat de restes.

P- 5

(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€77,89m3E32515H1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

P- 6

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€1,31kgE32B300Q Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de
contenció, d'una alçària màxima de 6 m

P- 7

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€14,59m2E32D1A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

P- 8

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€9,84m2E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

P- 9

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€245,00mEB12BAR2 Subministrament i col·locació de barana model linea, de 3,00 m de llargària i 95 cm d'alària, d'acer
inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable D= 80 mm i 2 mm de gruix, muntant amb
dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre elles amb cargols allen, pletina
d'ancorate de 150x150x12 mm amb quatre forats, col·locada amb fixacions mecàniques, totalment
acabat

P- 10

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)

€350,00uEBROD400 Broquet de desguàs per a protecció sortida tub de formigó clavegueram D.400 format per base de
formigó armat HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de contenció de
terres de formigó armat HA-25, inclou part proporcional d'excavació i replè de terres, formigó
HM-20 d'anivellament, etc,...totalment acabat segons plànols de detall

P- 11

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

€8,37m2F2194AK4 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador

P- 12

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

€310,00uF219Q800 Extracció d'arbre exemplar existent i col.locació en lloc reservat per a viver provisional i retornar-el
a plantar segons indica la norma tecnològica de jardineria i paissatgisme ntj03e, totalment acabat
segons indicacions de la direcció facultativa

P- 13

(TRES-CENTS DEU EUROS)

€94,84uF219Q900 Extracció i enretirada d'arbre existent inclòs transport de sobrants a l'abocador, totalment acabat
segons indicacions de la direcció facultativa

P- 14

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€0,52m2F2211020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrregaP- 15
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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€3,05m3F221AA20 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics,
inclosa part proporcional de roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents

P- 16

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

€11,91m3F2226A22 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot tipus de terreny, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

P- 17

(ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€11,93m3F222KA20 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics

P- 18

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€4,07m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 19
(QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

€1,73m2F227F00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del
95% PM

P- 20

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€1,60m2F227PER1 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de pedres, totalment acabat segons indicacions
de la direcció d'obra

P- 21

(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€1,11m2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 22
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€20,27m3F228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 23

(VINT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€28,26m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 24

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€12,27m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat
d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

P- 25

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€1,76m3F241A263 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb
camió de 12 t, amb un recorregut fins a 2 km

P- 26

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€5,10m3F2424266 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment d'abocador

P- 27

(CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

€3,60m3F2424267 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió de 12 t, i temps
d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

P- 28

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€10,00m3F242CAN1 Cànon d'abocador de runesP- 29
(DEU EUROS)

€24,74mF6A1L436 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48
mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó

P- 30

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€4,20m3F922101J Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 31
(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

€35,18m3F9231510 Base de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del materialP- 32
(TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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€28,30m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 33
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€7,10m3F932SAU1 Paviment de sauló d'aportació exterior de l'obra amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 34
(SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

€70,74m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 35

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€51,92mF965A5DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, model Impu-40, amb secció de 40/35x27/22x60 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-4b

P- 36

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

€26,22mF965A6DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-4b

P- 37

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€27,77mF96AUA10 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I

P- 38

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€82,65m3F9715L71 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
40 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

P- 39

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€210,00mF991GVI1 Gual de vianants, recte o en corba, de 120 cm de fondària, totalment acabat segons plànols de
detall

P- 40

(DOS-CENTS DEU EUROS)

€108,88uF991UA40 Escossell quadrat de xapa d'acer galvanitzat de 120x120x20 cm de 10 mm de gruix, fonament i
anellat de formigó HM-20/S/20/I

P- 41

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

€21,64m2F9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

P- 42

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

€7,90mF9F1RIG1 Rigola de 10 cm d'amplària de peces de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat

P- 43

(SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€80,82m3F9G1D2G5 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

P- 44

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€370,00uFARQ0001 Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors 1,00x0,70 m i 1,55 m d'alçada
interior, parets de 0,25 m de gruix, per a desguàs de la cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs
bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment acabat segons plànols de detall

P- 45

(TRES-CENTS SETANTA EUROS)

€215,00uFARQ0002 Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors 0,30x0,60 m i 0,85 m d'alçada
interior, parets de 0,25 m de gruix, per a desguàs de la cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs
bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment acabat segons plànols de detall

P- 46

(DOS-CENTS QUINZE EUROS)

€35,00mFCUN0001 Cuneta prefabricada amb peces de formigó de 60x40x7 cm, d'1,00 m d'amplada i 0,40 m d'alçada,
col·locades sobre base de formigó de 15 cm de gruix, inclosa part proporcional de retirada de
sobrants a l'abocador, totalment acabada segons indicacions de la direcció d'obres

P- 47

(TRENTA-CINC EUROS)
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€27,00mFCUN0002 Cuneta prefabricada amb peces de formigó tipus C-13 de la casa Ica o similar, de 30x12x60 cm, de
0,30 m d'amplada i 0,10 m d'alçada, col·locades sobre base de formigó de 25 cm de gruix, inclosa
part proporcional de retirada de sobrants a l'abocador, totalment acabada segons indicacions de la
direcció d'obres

P- 48

(VINT-I-SET EUROS)

€226,70uFD5J5398 Caixa per a embornal de 70x30x125 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l sobre solera de 20 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 49

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€40,98mFD5Z3K35 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 50

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

€108,33uFD5ZAKFJ Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

P- 51

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€75,68uFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter

P- 52

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

€44,87mFD75PVC4 Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada amb junta elàstica
wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de gruix
i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons plànols de detalls, totalment
col.locat inclosa part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

P- 53

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€51,36uFDB176E0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 mP- 54
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€252,02mFDD2A529 Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 55

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

€24,70mFDG22160 Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160 mm i dau de
recobriment de 60x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 56

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€95,91uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

P- 57

(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€86,22uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

P- 58

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

€6,25mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 59
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

€547,50uFHM1POS1 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, ref. 1932 de la casa Iguzzini o similar, de
4,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó, inclosa fonamentació i placa de presa de terra

P- 60

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€14.550,00uFHM1QC01 Subministrament i col.locació de quadre de commandament per a enllumenat públic, amb armari
d'acer inoxidable tipus CITI-10 de la casa arelsa o similar, amb capacitat per a l'estabilitzador
reductor, amb tarificador model RC-500 de la casa ''Tarcom'' o similar i sortida de dades digitals,
aqmb sistema de telegestió model Ajuntament de Mataró amb equip de control i comunicacions
'tipus 'ControlMaster'', totalment acabat segons plànols, inclosa la seva contractació, concertació de
comptadors i la seva legalització

P- 61

(CATORZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
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€457,50uFHN3EMIL Subministrament i col.locació de llumenera simètrica tipus Emilia de la casa Iguzzini o similar, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 w i equip de doble nivell, acoblada al suport inclosa
làmpada, totalment acabat

P- 62

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€525,17uFQ11ATW2 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb llistons i respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. Banc
NEOROMANTICA de l'empresa Santa & Cole, o similar.

P- 63

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€189,91uFQ11GC10 Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i
hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions
mecàniques. Cadira model neoromantica de l'empresa Santa & Cole, o similar.

P- 64

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€135,00uFQ21TRA1 Subministrament i col·locació de paperera de fosa dúctil, model tramuntana de la casa Fàbregas o
similar, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

P- 65

(CENT TRENTA-CINC EUROS)

€4,20m2FR11EST1 Estabilització de talús mitjançant subministrament i ancoratge de xarxa de coco, amb part
proporcional de treballs d'execució de rasa en cap de talús per a col·locació de la punta de la xarxa
i posterior rebliment de rasa i piquetes en forma de ''u'' de varilles d'acer (tipus res) de 6 mm de
diàmetre per a solapament de les tirades de xarxa, totalment acabat

P- 66

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

€24,50m3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manualsP- 67
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€6,95uFR4CF220 Subministrament i plantació d'arbust d'alçària 0,2 a 0,6 m, en contenidorP- 68
(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€1,04m2FR721300 Hidrosembra en dues fasesP- 69
(UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€8.980,50uFSEG0001 Seguretat i salut en obraP- 70
(VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€85,00mFZZZF161 Treballs de desmuntatge de la xarxa d'aigua potable existent afectada per les obres de la riera i
posterior execució de nova xarxa amb canonada de PE de 125 mm de diàmetre, inclosa part
proporcional d'obra civil, canonades, colzes i tés, totalment acabat amb part proporcional de treballs
de muntatge de xarxes provisionals, connexions, proves d'estanqueïtat i de pressió, etc,...

P- 71

(VUITANTA-CINC EUROS)

€95,00mFZZZF162 Treballs de desmuntatge de la xarxa de gas existent afectada per les obres de la riera i posterior
execució de nova xarxa amb canonada de PE de 160 mm de diàmetre, inclosa part proporcional
d'obra civil, canonades, colzes, tés, connexions, etc,... totalment acabat

P- 72

(NORANTA-CINC EUROS)

€25,07m3G2135123 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 73

(VINT-I-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

€47,01m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

P- 74

(QUARANTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

€10,70m3G213ED01 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per ple, inclosa càrrega i transport a
l'abocador, cànon i manteniment d'abocador

P- 75

(DEU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€3,38m3G2261111 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 76

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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€47,31m3G3J21810 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 kg de pes, col.locats amb pala carregadoraP- 77
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

€11,27m3G3JA9100 Concertat d'escullera de fins a 2000 kg de pes, amb mitjans mecànicsP- 78
(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€6,53m2G7Z26D31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de gruix 3
cm acabat remolinat

P- 79

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€2,62m2GR2B1105 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals, per a un
pendent superior al 60 %

P- 80

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

€38,82m3GR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manualsP- 81
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)



Pressupost EIX VALLDEIX. Tram C. Sta Rita - Touring club

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 20/10/10

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mE06062 Subministre i col.locació conductor de baixa tensió 3x240+150 mm2 AL,
inclòs jocs d'empalmadors

P- 1  €19,24

Sense descomposició 19,24 €

mE08082 Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus R.F.V. 0.6/1
Kv. secció 4x6/10/16 mm2.

P- 2  €7,56

Sense descomposició 7,56 €

mE08087 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de polietilè
AD, làmina de plàstic per a senyalització i replé compactat de rases,
completament acabat, segons plànols.

P- 3  €15,10

Sense descomposició 15,10 €

uE1440017 Subministrament i plantació d'alzina (Quercus ilex) de 18/20 cms de perímetre
de tronc a 1 m de terra, totalment acabat inclosa excavació, tutor, etc,...

P- 4  €355,00

Sense descomposició 355,00 €

m2E146NET1 Estessada, neteja de bosc i aclarida sel.lectiva, sobretot en diàmetres inferiors
de 15 cm amb males formacions, respectant i sel.leccionant els peus d'alzina i
roure i masses d'arbustiva, inclou esporga fins 3,50 m, eliminació de
brancatge mort i/o triturat de restes.

P- 5  €2,15

Sense descomposició 2,15 €

m3E32515H1 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima del granulat 20 mm i
abocat des de camió

P- 6  €77,89

B0652050 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

€64,92150

Altres conceptes 12,97 €

kgE32B300Q Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 6 m

P- 7  €1,31

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00598
Altres conceptes 1,30 €

m2E32D1A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <=3 m

P- 8  €14,59

B0A31000 Clau acer €0,11178
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,62971
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,08019
B0D81680 Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos €1,21176
B0DZA000 Desencofrant €0,17200
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm €0,45000

Altres conceptes 11,93 €

m2E3Z112Q1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

P- 9  €9,84

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,56920

Altres conceptes 4,27 €

mEB12BAR2 Subministrament i col·locació de barana model linea, de 3,00 m de llargària i
95 cm d'alària, d'acer inoxidable AISI-316, format per tubular d'acer inoxidable
D= 80 mm i 2 mm de gruix, muntant amb dues pletines de 50x10 mm i pletina
de 70x12 mm fixades entre elles amb cargols allen, pletina d'ancorate de
150x150x12 mm amb quatre forats, col·locada amb fixacions mecàniques,
totalment acabat

P- 10  €245,00
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Sense descomposició 245,00 €

uEBROD400 Broquet de desguàs per a protecció sortida tub de formigó clavegueram D.400
format per base de formigó armat HA-25 i enmacat de pedra, aletes de
formigó armat HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó armat HA-25,
inclou part proporcional d'excavació i replè de terres, formigó HM-20
d'anivellament, etc,...totalment acabat segons plànols de detall

P- 11  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

m2F2194AK4 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador

P- 12  €8,37

Altres conceptes 8,37 €

uF219Q800 Extracció d'arbre exemplar existent i col.locació en lloc reservat per a viver
provisional i retornar-el a plantar segons indica la norma tecnològica de
jardineria i paissatgisme ntj03e, totalment acabat segons indicacions de la
direcció facultativa

P- 13  €310,00

Sense descomposició 310,00 €

uF219Q900 Extracció i enretirada d'arbre existent inclòs transport de sobrants a
l'abocador, totalment acabat segons indicacions de la direcció facultativa

P- 14  €94,84

Sense descomposició 94,84 €

m2F2211020 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrregaP- 15  €0,52

Altres conceptes 0,52 €

m3F221AA20 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus de terreny,
amb mitjans mecànics, inclosa part proporcional de roca i enderroc de
possibles serveis o estructures existents

P- 16  €3,05

Sense descomposició 3,05 €

m3F2226A22 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en tot
tipus de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

P- 17  €11,91

Altres conceptes 11,91 €

m3F222KA20 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics

P- 18  €11,93

Altres conceptes 11,93 €

m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 19  €4,07

Altres conceptes 4,07 €

m2F227F00F Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m d'amplària,
amb compactació del 95% PM

P- 20  €1,73

Altres conceptes 1,73 €

m2F227PER1 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de pedres, totalment
acabat segons indicacions de la direcció d'obra

P- 21  €1,60

Sense descomposició 1,60 €

m2F227R00F Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PMP- 22  €1,11

Altres conceptes 1,11 €

m3F228510F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

P- 23  €20,27
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Altres conceptes 20,27 €

m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

P- 24  €28,26

B03D1000 Terra seleccionada €10,63750
Altres conceptes 17,62 €

m3F228A10F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat d'aportació interior, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 25  €12,27

Altres conceptes 12,27 €

m3F241A263 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera
per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut fins a 2 km

P- 26  €1,76

Altres conceptes 1,76 €

m3F2424266 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador, amb camió
de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs cànon i manteniment
d'abocador

P- 27  €5,10

Sense descomposició 5,10 €

m3F2424267 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador, amb camió
de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs manteniment d'abocador

P- 28  €3,60

Sense descomposició 3,60 €

m3F242CAN1 Cànon d'abocador de runesP- 29  €10,00

Sense descomposició 10,00 €

mF6A1L436 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl.lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i
2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó

P- 30  €24,74

B0A216SG Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm

€5,83780

B6AZ1134 Pal de tub d'acer galvanitzat de diàmetre 48 mm i d'alçària 2,4 m €8,46600
Altres conceptes 10,44 €

m3F922101J Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

P- 31  €4,20

Sense descomposició 4,20 €

m3F9231510 Base de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

P- 32  €35,18

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm €31,17290
Altres conceptes 4,01 €

m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 33  €28,30

B0111000 Aigua €0,04850
B0372000 Tot-u artificial €21,99950

Altres conceptes 6,25 €

m3F932SAU1 Paviment de sauló d'aportació exterior de l'obra amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

P- 34  €7,10

Sense descomposició 7,10 €
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m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 35  €70,74

B0641050 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€58,85250

Altres conceptes 11,89 €

mF965A5DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, model Impu-40, amb secció de
40/35x27/22x60 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b

P- 36  €51,92

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€7,29300

B0705200 Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel €0,11227
B965A5D0 Vorada recta de formigó, doble capa, model Impu-40, de 40/35x27/22x60 cm,

de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€27,42600

Altres conceptes 17,09 €

mF965A6DD Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b

P- 37  €26,22

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€5,30400

B0705200 Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel €0,05346
B965A6D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada

C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

€6,19500

Altres conceptes 14,67 €

mF96AUA10 Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa, col.locada sobre
base de formigo HM-20/P/40/I

P- 38  €27,77

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€2,38680

B96AUG10 Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa

€19,51000

Altres conceptes 5,87 €

m3F9715L71 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 40 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat

P- 39  €82,65

B06410C0 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€57,17800

Altres conceptes 25,47 €

mF991GVI1 Gual de vianants, recte o en corba, de 120 cm de fondària, totalment acabat
segons plànols de detall

P- 40  €210,00

Sense descomposició 210,00 €

uF991UA40 Escossell quadrat de xapa d'acer galvanitzat de 120x120x20 cm de 10 mm de
gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/S/20/I

P- 41  €108,88

B0641090 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€9,54720

B99ZZ040 Escossell de planxa d'acer galvanitzat de 120x120x20 de 10 mm de gruix €87,59000
Altres conceptes 11,74 €
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m2F9E13204 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

P- 42  €21,64

B0111000 Aigua €0,00970
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€0,26394

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €5,34480
Altres conceptes 16,02 €

mF9F1RIG1 Rigola de 10 cm d'amplària de peces de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra de 3
cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

P- 43  €7,90

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm €0,82800
B9F15100 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

superior
€1,39900

Altres conceptes 5,67 €

m3F9G1D2G5 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

P- 44  €80,82

B06B2300 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a flexotracció i
consistència plàstica

€63,59850

Altres conceptes 17,22 €

uFARQ0001 Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors 1,00x0,70 m i
1,55 m d'alçada interior, parets de 0,25 m de gruix, per a desguàs de la
cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs bastiment i reixa de fossa dúctil,
totalment acabat segons plànols de detall

P- 45  €370,00

Sense descomposició 370,00 €

uFARQ0002 Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors 0,30x0,60 m i
0,85 m d'alçada interior, parets de 0,25 m de gruix, per a desguàs de la
cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs bastiment i reixa de fossa dúctil,
totalment acabat segons plànols de detall

P- 46  €215,00

Sense descomposició 215,00 €

mFCUN0001 Cuneta prefabricada amb peces de formigó de 60x40x7 cm, d'1,00 m
d'amplada i 0,40 m d'alçada, col·locades sobre base de formigó de 15 cm de
gruix, inclosa part proporcional de retirada de sobrants a l'abocador, totalment
acabada segons indicacions de la direcció d'obres

P- 47  €35,00

Sense descomposició 35,00 €

mFCUN0002 Cuneta prefabricada amb peces de formigó tipus C-13 de la casa Ica o
similar, de 30x12x60 cm, de 0,30 m d'amplada i 0,10 m d'alçada, col·locades
sobre base de formigó de 25 cm de gruix, inclosa part proporcional de retirada
de sobrants a l'abocador, totalment acabada segons indicacions de la direcció
d'obres

P- 48  €27,00

Sense descomposició 27,00 €

uFD5J5398 Caixa per a embornal de 70x30x125 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 20 cm
de formigó HM-20/P/20/I

P- 49  €226,70

B0111000 Aigua €0,00437
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€1,21412

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€7,18344

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €26,39989
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Altres conceptes 191,90 €

mFD5Z3K35 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B (S 235
JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 50  €40,98

BD5Z3K30 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm
i traves de passamà de 60 mm cada m

€28,05000

Altres conceptes 12,93 €

uFD5ZAKFJ Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg
de pes i col·locada ancorada al formigó

P- 51  €108,33

BD5ZAKF0 Reixa per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes €105,20000
Altres conceptes 3,13 €

uFD5ZJJJ4 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50
mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 52  €75,68

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel €1,02280
BD5ZJJJ0 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50

mm exteriors i 52 kg de pes
€60,96000

Altres conceptes 13,70 €

mFD75PVC4 Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada
amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat al fons de la rasa, previ
anivellament amb sauló de 10 cm de gruix i base de sauló de 15 cm de gruix i
reblert amb sauló net segons plànols de detalls, totalment col.locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la connexió entre tubs

P- 53  €44,87

B03D1000 Terra seleccionada €7,58500
BD758111 Canonada de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret estructurada

amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, inclosa part proporcional de peces
especials per a la connexió entre tubs

€29,50500

Altres conceptes 7,78 €

uFDB176E0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 mP- 54  €51,36

B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€32,57037

Altres conceptes 18,79 €

mFDD2A529 Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 55  €252,02

B0111000 Aigua €0,00776
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€1,79479

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €33,43560
Altres conceptes 216,78 €

mFDG22160 Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus eurolec de d.160
mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 56  €24,70

Sense descomposició 24,70 €

uFDK2A6F3 Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

P- 57  €95,91

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm €0,50400
B0641080 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€35,31858

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

€1,33931

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €3,95934
Altres conceptes 54,79 €
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uFDKZHJB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

P- 58  €86,22

B0704200 Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel €1,27850
BDKZHJB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,

recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

€67,33000

Altres conceptes 17,61 €

mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 59  €6,25

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,19340
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,30000

Altres conceptes 4,76 €

uFHM1POS1 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, ref. 1932 de la casa
Iguzzini o similar, de 4,00 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, col.locada sobre dau de formigó, inclosa fonamentació i placa
de presa de terra

P- 60  €547,50

Sense descomposició 547,50 €

uFHM1QC01 Subministrament i col.locació de quadre de commandament per a enllumenat
públic, amb armari d'acer inoxidable tipus CITI-10 de la casa arelsa o similar,
amb capacitat per a l'estabilitzador reductor, amb tarificador model RC-500 de
la casa ''Tarcom'' o similar i sortida de dades digitals, aqmb sistema de
telegestió model Ajuntament de Mataró amb equip de control i comunicacions
'tipus 'ControlMaster'', totalment acabat segons plànols, inclosa la seva
contractació, concertació de comptadors i la seva legalització

P- 61  €14.550,00

Sense descomposició 14.550,00 €

uFHN3EMIL Subministrament i col.locació de llumenera simètrica tipus Emilia de la casa
Iguzzini o similar, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 w i
equip de doble nivell, acoblada al suport inclosa làmpada, totalment acabat

P- 62  €457,50

Sense descomposició 457,50 €

uFQ11ATW2 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llargària, amb
llistons i respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
fosa, ancorat amb daus de formigó. Banc NEOROMANTICA de l'empresa
Santa & Cole, o similar.

P- 63  €525,17

BQ11ATW1 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb
35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de fosa

€459,16000

Altres conceptes 66,01 €

uFQ11GC10 Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques. Cadira model
neoromantica de l'empresa Santa & Cole, o similar.

P- 64  €189,91

BQ11GC10 Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció
fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabraços de fusta

€168,96000

Altres conceptes 20,95 €

uFQ21TRA1 Subministrament i col·locació de paperera de fosa dúctil, model tramuntana
de la casa Fàbregas o similar, ancorada amb dos daus de formigó de
30x30x30 cm

P- 65  €135,00

Sense descomposició 135,00 €
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m2FR11EST1 Estabilització de talús mitjançant subministrament i ancoratge de xarxa de
coco, amb part proporcional de treballs d'execució de rasa en cap de talús per
a col·locació de la punta de la xarxa i posterior rebliment de rasa i piquetes en
forma de ''u'' de varilles d'acer (tipus res) de 6 mm de diàmetre per a
solapament de les tirades de xarxa, totalment acabat

P- 66  €4,20

Sense descomposició 4,20 €

m3FR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel,
amb mitjans manuals

P- 67  €24,50

Sense descomposició 24,50 €

uFR4CF220 Subministrament i plantació d'arbust d'alçària 0,2 a 0,6 m, en contenidorP- 68  €6,95

Sense descomposició 6,95 €

m2FR721300 Hidrosembra en dues fasesP- 69  €1,04

BR34J000 Bioactivador microbià €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica €0,15640
BR3B6000 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR €0,04234
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta €0,03032
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
€0,10340

Altres conceptes 0,58 €

uFSEG0001 Seguretat i salut en obraP- 70  €8.980,50

Sense descomposició 8.980,50 €

mFZZZF161 Treballs de desmuntatge de la xarxa d'aigua potable existent afectada per les
obres de la riera i posterior execució de nova xarxa amb canonada de PE de
125 mm de diàmetre, inclosa part proporcional d'obra civil, canonades, colzes
i tés, totalment acabat amb part proporcional de treballs de muntatge de
xarxes provisionals, connexions, proves d'estanqueïtat i de pressió, etc,...

P- 71  €85,00

Sense descomposició 85,00 €

mFZZZF162 Treballs de desmuntatge de la xarxa de gas existent afectada per les obres de
la riera i posterior execució de nova xarxa amb canonada de PE de 160 mm
de diàmetre, inclosa part proporcional d'obra civil, canonades, colzes, tés,
connexions, etc,... totalment acabat

P- 72  €95,00

Sense descomposició 95,00 €

m3G2135123 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 73  €25,07

Altres conceptes 25,07 €

m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

P- 74  €47,01

Altres conceptes 47,01 €

m3G213ED01 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per ple, inclosa
càrrega i transport a l'abocador, cànon i manteniment d'abocador

P- 75  €10,70

Sense descomposició 10,70 €

m3G2261111 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 76  €3,38

B0111000 Aigua €0,04850
Altres conceptes 3,33 €
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m3G3J21810 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 kg de pes, col.locats amb
pala carregadora

P- 77  €47,31

B0441800 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1500 kg de
pes

€24,37750

Altres conceptes 22,93 €

m3G3JA9100 Concertat d'escullera de fins a 2000 kg de pes, amb mitjans mecànicsP- 78  €11,27

Altres conceptes 11,27 €

m2G7Z26D31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat

P- 79  €6,53

Altres conceptes 6,53 €

m2GR2B1105 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb
mitjans manuals, per a un pendent superior al 60 %

P- 80  €2,62

Altres conceptes 2,62 €

m3GR3P1111 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel,
amb mitjans manuals

P- 81  €38,82

BR3P1110 Terra vegetal adobada, a granel €37,41100
Altres conceptes 1,41 €
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OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G213ED01 m3 Enderroc d'estructures i edificacions existents, mesurat buit per
ple, inclosa càrrega i transport a l'abocador, cànon i manteniment
d'abocador (P - 75)

664,86010,70 7.114,00

2 G2135123 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 73)

35,62525,07 893,12

3 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 74)

185,10347,01 8.701,69

4 F2194AK4 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador (P -
12)

280,3608,37 2.346,61

5 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
(P - 15)

3.025,4500,52 1.573,23

6 F2424267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de runes a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
manteniment d'abocador (P - 28)

782,1163,60 2.815,62

7 F242CAN1 m3 Cànon d'abocador de runes (P - 29) 782,11610,00 7.821,16

8 F221AA20 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics, inclosa part proporcional de
roca i enderroc de possibles serveis o estructures existents (P -
16)

570,6003,05 1.740,33

9 F241A263 m3 Transport interior de terres, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut fins a 2 km (P - 26)

570,6001,76 1.004,26

10 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 76)

2.662,4003,38 8.998,91

11 F219Q900 u Extracció i enretirada d'arbre existent inclòs transport de sobrants
a l'abocador, totalment acabat segons indicacions de la direcció
facultativa (P - 14)

32,00094,84 3.034,88

12 F219Q800 u Extracció d'arbre exemplar existent i col.locació en lloc reservat
per a viver provisional i retornar-el a plantar segons indica la
norma tecnològica de jardineria i paissatgisme ntj03e, totalment
acabat segons indicacions de la direcció facultativa (P - 13)

7,000310,00 2.170,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 48.213,81

OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL MURS DE CONTENCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 17)

280,65711,91 3.342,62

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 20)

109,6411,73 189,68

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM (P - 25)

218,92812,27 2.686,25

Euro
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4 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 27)

74,0745,10 377,78

5 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 9)

109,6419,84 1.078,87

6 E32515H1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandaria màxima del
granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 6)

50,76077,89 3.953,70

7 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic
de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m (P - 8)

196,42514,59 2.865,84

8 E32B300Q kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària
màxima de 6 m (P - 7)

3.627,6801,31 4.752,26

9 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 kg de pes,
col.locats amb pala carregadora (P - 77)

841,16347,31 39.795,42

10 G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de fins a 2000 kg de pes, amb mitjans
mecànics (P - 78)

841,16311,27 9.479,91

CAPÍTOLTOTAL 01.02 68.522,33

OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P
- 22)

2.112,9901,11 2.345,42

2 F922101J m3 Subbase de sauló d'aportació interior de l'obra amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 31)

111,0654,20 466,47

3 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 33)

111,06528,30 3.143,14

4 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat
mecànic (P - 44)

111,06580,82 8.976,27

5 F9231510 m3 Base de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material (P - 32)

214,34935,18 7.540,80

6 F932SAU1 m3 Paviment de sauló d'aportació exterior de l'obra amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM (P - 34)

214,3497,10 1.521,88

7 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 42)

239,74021,64 5.187,97

8 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 35)

23,97470,74 1.695,92

9 G7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de gruix 3 cm acabat remolinat (P - 79)

239,7406,53 1.565,50

10 F965A5DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, model Impu-40,
amb secció de 40/35x27/22x60 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b (P - 36)

495,97051,92 25.750,76

Euro
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11 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I (P - 38)

495,97027,77 13.773,09

12 F965A6DD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
M-4b (P - 37)

99,89026,22 2.619,12

13 F9F1RIG1 m Rigola de 10 cm d'amplària de peces de llambordí de formigó de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 43)

291,0007,90 2.298,90

14 F9715L71 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat (P - 39)

58,20082,65 4.810,23

15 F991GVI1 m Gual de vianants, recte o en corba, de 120 cm de fondària,
totalment acabat segons plànols de detall (P - 40)

19,400210,00 4.074,00

16 F991UA40 u Escossell quadrat de xapa d'acer galvanitzat de 120x120x20 cm
de 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/S/20/I (P
- 41)

30,000108,88 3.266,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 89.035,87

OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL DRENATGE04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 17)

593,04011,91 7.063,11

2 F222KA20 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 18)

79,20011,93 944,86

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 20)

782,9051,73 1.354,43

4 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material adequat d'aportació interior, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM (P - 25)

140,13012,27 1.719,40

5 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 27)

638,5325,10 3.256,51

6 FD75PVC4 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diàmetre, de paret
estructurada amb junta elàstica wavihol classe 41-SN8, col.locat
al fons de la rasa, previ anivellament amb sauló de 10 cm de gruix
i base de sauló de 15 cm de gruix i reblert amb sauló net segons
plànols de detalls, totalment col.locat inclosa part proporcional de
peces especials per a la connexió entre tubs (P - 53)

140,13044,87 6.287,63

7 FDB176E0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,65x1,65 m (P - 54)

12,00051,36 616,32

8 FDD2A529 m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 55)

27,000252,02 6.804,54

9 FD5Z3K35 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer
A/37-B (S 235 JR) de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60

24,00040,98 983,52

Euro
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mm cada m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 50)

10 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76
mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 51)

24,000108,33 2.599,92

11 FD5J5398 u Caixa per a embornal de 70x30x125 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l sobre solera de 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 49)

12,000226,70 2.720,40

12 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P
- 52)

12,00075,68 908,16

13 FCUN0001 m Cuneta prefabricada amb peces de formigó de 60x40x7 cm,
d'1,00 m d'amplada i 0,40 m d'alçada, col·locades sobre base de
formigó de 15 cm de gruix, inclosa part proporcional de retirada
de sobrants a l'abocador, totalment acabada segons indicacions
de la direcció d'obres (P - 47)

418,48035,00 14.646,80

14 FCUN0002 m Cuneta prefabricada amb peces de formigó tipus C-13 de la casa
Ica o similar, de 30x12x60 cm, de 0,30 m d'amplada i 0,10 m
d'alçada, col·locades sobre base de formigó de 25 cm de gruix,
inclosa part proporcional de retirada de sobrants a l'abocador,
totalment acabada segons indicacions de la direcció d'obres (P -
48)

448,59027,00 12.111,93

15 EBROD400 u Broquet de desguàs per a protecció sortida tub de formigó
clavegueram D.400 format per base de formigó armat HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de formigó armat HA-25 i dintell de
contenció de terres de formigó armat HA-25, inclou part
proporcional d'excavació i replè de terres, formigó HM-20
d'anivellament, etc,...totalment acabat segons plànols de detall (P
- 11)

12,000350,00 4.200,00

16 FARQ0002 u Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors
0,30x0,60 m i 0,85 m d'alçada interior, parets de 0,25 m de gruix,
per a desguàs de la cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs
bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment acabat segons plànols
de detall (P - 46)

12,000215,00 2.580,00

17 FARQ0001 u Arqueta amb sorral de formigó HM-20 de dimensions interiors
1,00x0,70 m i 1,55 m d'alçada interior, parets de 0,25 m de gruix,
per a desguàs de la cuneta a la xarxa de drenatge, inclòs
bastiment i reixa de fossa dúctil, totalment acabat segons plànols
de detall (P - 45)

12,000370,00 4.440,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 73.237,53

OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de menys de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat (P - 17)

76,37511,91 909,63

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 19)

75,0004,07 305,25

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 24)

35,45028,26 1.001,82

4 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 23)

40,87520,27 828,54
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5 F2424266 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador,
amb camió de 12 t, i temps d'espera per a la càrrega, inclòs
cànon i manteniment d'abocador (P - 27)

42,6005,10 217,26

6 FZZZF162 m Treballs de desmuntatge de la xarxa de gas existent afectada per
les obres de la riera i posterior execució de nova xarxa amb
canonada de PE de 160 mm de diàmetre, inclosa part
proporcional d'obra civil, canonades, colzes, tés, connexions,
etc,... totalment acabat (P - 72)

15,00095,00 1.425,00

7 FZZZF161 m Treballs de desmuntatge de la xarxa d'aigua potable existent
afectada per les obres de la riera i posterior execució de nova
xarxa amb canonada de PE de 125 mm de diàmetre, inclosa part
proporcional d'obra civil, canonades, colzes i tés, totalment
acabat amb part proporcional de treballs de muntatge de xarxes
provisionals, connexions, proves d'estanqueïtat i de pressió,
etc,... (P - 71)

125,00085,00 10.625,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 15.312,50

OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227PER1 m2 Repàs i perfilat manual de talús, inclosa l'enretirada de pedres,
totalment acabat segons indicacions de la direcció d'obra (P - 21)

1.169,1051,60 1.870,57

2 FR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada,
a granel, amb mitjans manuals (P - 67)

116,91124,50 2.864,32

3 FR11EST1 m2 Estabilització de talús mitjançant subministrament i ancoratge de
xarxa de coco, amb part proporcional de treballs d'execució de
rasa en cap de talús per a col·locació de la punta de la xarxa i
posterior rebliment de rasa i piquetes en forma de ''u'' de varilles
d'acer (tipus res) de 6 mm de diàmetre per a solapament de les
tirades de xarxa, totalment acabat (P - 66)

1.169,1054,20 4.910,24

4 FR721300 m2 Hidrosembra en dues fases (P - 69) 1.169,1051,04 1.215,87

5 FQ21TRA1 u Subministrament i col·locació de paperera de fosa dúctil, model
tramuntana de la casa Fàbregas o similar, ancorada amb dos
daus de formigó de 30x30x30 cm (P - 65)

6,000135,00 810,00

6 EB12BAR2 m Subministrament i col·locació de barana model linea, de 3,00 m
de llargària i 95 cm d'alària, d'acer inoxidable AISI-316, format per
tubular d'acer inoxidable D= 80 mm i 2 mm de gruix, muntant amb
dues pletines de 50x10 mm i pletina de 70x12 mm fixades entre
elles amb cargols allen, pletina d'ancorate de 150x150x12 mm
amb quatre forats, col·locada amb fixacions mecàniques,
totalment acabat (P - 10)

44,000245,00 10.780,00

7 F6A1L436 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de
diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (P -
30)

416,00024,74 10.291,84

8 GR3P1111 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada,
a granel, amb mitjans manuals (P - 81)

8,64038,82 335,40

9 GR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat amb mitjans manuals, per a un pendent superior al 60 %
(P - 80)

8,6402,62 22,64

10 E1440017 u Subministrament i plantació d'alzina (Quercus ilex) de 18/20 cms
de perímetre de tronc a 1 m de terra, totalment acabat inclosa
excavació, tutor, etc,... (P - 4)

30,000355,00 10.650,00
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11 FR4CF220 u Subministrament i plantació d'arbust d'alçària 0,2 a 0,6 m, en
contenidor (P - 68)

1.123,2006,95 7.806,24

12 E146NET1 m2 Estessada, neteja de bosc i aclarida sel.lectiva, sobretot en
diàmetres inferiors de 15 cm amb males formacions, respectant i
sel.leccionant els peus d'alzina i roure i masses d'arbustiva, inclou
esporga fins 3,50 m, eliminació de brancatge mort i/o triturat de
restes. (P - 5)

2.222,4702,15 4.778,31

13 FQ11GC10 u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb
respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb
fixacions mecàniques. Cadira model neoromantica de l'empresa
Santa & Cole, o similar. (P - 64)

10,000189,91 1.899,10

14 FQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de
llargària, amb llistons i respatller de fusta, cargols i passadors
d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó.
Banc NEOROMANTICA de l'empresa Santa & Cole, o similar. (P -
63)

5,000525,17 2.625,85

CAPÍTOLTOTAL 01.06 60.860,38

OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL ENLLUMENAT PUBLIC07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E08087 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub
de polietilè AD, làmina de plàstic per a senyalització i replé
compactat de rases, completament acabat, segons plànols. (P -
3)

544,02015,10 8.214,70

2 FDG22160 m Canalització amb dos tubs de polietilè de doble capa, tipus
eurolec de d.160 mm i dau de recobriment de 60x35 cm amb
formigó HM-20/P/20/I (P - 56)

35,47024,70 876,11

3 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
57)

5,00095,91 479,55

4 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter (P - 58)

5,00086,22 431,10

5 E08082 m Subministrament i col.locació de conductor de coure armat tipus
R.F.V. 0.6/1 Kv. secció 4x6/10/16 mm2. (P - 2)

650,4307,56 4.917,25

6 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 59)

614,9606,25 3.843,50

7 E06062 m Subministre i col.locació conductor de baixa tensió 3x240+150
mm2 AL, inclòs jocs d'empalmadors (P - 1)

250,00019,24 4.810,00

8 FHM1POS1 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, ref.
1932 de la casa Iguzzini o similar, de 4,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada
sobre dau de formigó, inclosa fonamentació i placa de presa de
terra (P - 60)

32,000547,50 17.520,00

9 FHN3EMIL u Subministrament i col.locació de llumenera simètrica tipus Emilia
de la casa Iguzzini o similar, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 150 w i equip de doble nivell, acoblada al suport
inclosa làmpada, totalment acabat (P - 62)

32,000457,50 14.640,00

10 FHM1QC01 u Subministrament i col.locació de quadre de commandament per a
enllumenat públic, amb armari d'acer inoxidable tipus CITI-10 de
la casa arelsa o similar, amb capacitat per a l'estabilitzador
reductor, amb tarificador model RC-500 de la casa ''Tarcom'' o
similar i sortida de dades digitals, aqmb sistema de telegestió

2,00014.550,00 29.100,00
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model Ajuntament de Mataró amb equip de control i
comunicacions 'tipus 'ControlMaster'', totalment acabat segons
plànols, inclosa la seva contractació, concertació de comptadors i
la seva legalització
 (P - 61)

CAPÍTOLTOTAL 01.07 84.832,21

OBRA PRESSUPOST  EIX VALLDEIX. C. STA RITA - TOURING CLUB01
CAPÍTOL ALTRES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FSEG0001 u Seguretat i salut en obra (P - 70) 1,0008.980,50 8.980,50

CAPÍTOLTOTAL 01.08 8.980,50

Euro



Capítol
Pressupost EIX VALLDEIX. Tram C. Sta Rita - Touring club
Nivell:

Data: 20/10/2010

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS

Total 448.995,13€
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Enderrocs i moviment de terres 48.213,81
Capítol 01.02 Murs de contenció 68.522,33
Capítol 01.03 Pavimentació 89.035,87
Capítol 01.04 Drenatge 73.237,53
Capítol 01.05 Serveis afectats 15.312,50
Capítol 01.06 Jardineria i Mobiliari urbà 60.860,38
Capítol 01.07 Enllumenat public 84.832,21
Capítol 01.08 Altres 8.980,50

01 Pressupost  EIX VALLDEIX. C. Sta Rita - Touring clubObra 448.995,13

448.995,13

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost EIX VALLDEIX. C. Sta Rita - Touring club 448.995,13

448.995,13

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

448.995,13PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

26.939,716,00 % Benefici industrial SOBRE 448.995,13...................................................................

13,00 % Despeses generals SOBRE 448.995,13............................................................... 58.369,37

Subtotal 534.304,21

18,00 % IVA SOBRE 534.304,21........................................................................................ 96.174,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 630.478,97€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SIS-CENTS TRENTA MIL QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS )
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