PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017
Servei Responsable: Urbanisme

--------------------------------------------------------------PAS DE VIANANTS

DAVANT PASSATGE PICAPEDRERS I
VORERA DEL PARC

FINS CARRER MORATÓ I GRAU

NOM BARRI: CARME - VISTALEGRE

---------------------------------------------------------------
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Registre d'Entrada

AJUNTAMENT DE GIRONA

Quantitat assignada al barri: 44.359,43 €

------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA VEÏNAL:

Camí escolar: construir una vorera/passeig al parc, paral·lela al carrer

Vista Alegre, fins el carrer Morató i Grau.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
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1. MEMÒRIA
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1.1

PROMOTOR DE L’ACTUACIÓ

Ajuntament de Girona, CIF P1708500B, Plaça del Vi núm. 1, 17004. Girona

1.2 REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA
Serveis Tècnics Municipals.

1.3

ANTECEDENTS

En el Marc de Pressupostos Participats de 2016, es va demanar i votar la proposta
d’habilitar el pas longitudinal que existeix entre el parc de Vista Alegre i l’aparcament,
transformant-lo en un vial peatonal que, a més faria les funcions de mirador al parc, i al
mateix temps condicionar també dos accessos/escales entre parc, mirador i
aparcament.
Per complementar aquest projecte, ara el que cal es fer la vorera dreta del carrer Vista
Alegre, des de l’inici del parc fins a enllaçar amb el final del vial esmentat i poder
creuar el carrer correctament per pujar per els escales o agafar l’ascensor.

1.4

OBJECTE DE LA MEMÒRIA

Al carrer Vista Alegre, enfront del passatge del Picapedrers, i de l’accés al recent
ascensor, caldria un pas de vianants, per accedir a l’aparcament, i des d’aquest punt
fer una vorera al carrer Vista Alegre (la vorada ja hi es) fins enllaçar amb l’existent del
carrer Morató i Grau, fent de perímetre del Parc.
1.5

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Es tracta de fer l’últim tram de vorera, costat dret del carrer Vista Alegre, per poder

A petició especifica dels veïns, volen que el tractament superficial d’aquesta vorera,
sigui del mateix material que el passeig mirador, “sauló sòlid”. Farà 1.80 m d’amplada, i
en el seu tram final, quan s’uneixi amb el passeig mirador, es construirà un pas de
vianants per creuar el carrer i poder accedir correctament a l’escala i l’ascensor
direcció Escola Annexa i Institut Vicens Vives.

Registre d'Entrada

donar tota la volta al parc, amb “peus secs”.
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MEMÒRIA:

de pedra, que salva el desnivell entre el carrer i el terraplenat del talús del parc. També
per petició explicita dels veïns, no caldrà reconstruir el muret a nova alineació ja que el
que es projecta en aquesta zona es la retirada de tot el terraplenat d’aquesta part
final de llengua, suavitzant-lo de tal manera que no sigui un obstacle visual. Per tal
cosa caldrà retirar els arbres d’aquest monticle i recol·locar a nova rasant el mobiliari
existent en aquest punt.

1.6

EMPLAÇAMENT

Registre d'Entrada

Parc de Vista Alegre.
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Per poder fer possible la vorera, en el seu tram final, caldrà enderrocar el muret existent
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1.7
FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL

SUPERFÍCIE DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ

La superfície directament afectada per les obres és d’uns 385.00 m2 aproximadament.

1.9

PRINCIPALS PARTIDES DE L’ACTUACIÓ

L’actuació prevista preveu:
-

Replanteig del nou traçat.

-

Esbrossada, despedregada i moviment de terres fins deixar el perfil desitjat.

-

Pavimentació de l’accés amb sauló sòlid

-

Tractament del talús afectat amb hidrosembra.

1.10 TERMINI D’EXECUCIÓ
-

El termini estimat de la duració de l’actuació és de 4 mesos.

1.11 CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES
El Pla General d’Ordenació urbana del municipi de Girona va ser aprovat
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer
de 2002 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3654, d’11 de
juny de 2002. L’Ajuntament va publicar en la seva integritat aquest text normatiu en el
BOP del dia 14 d’abril de 2003 i posteriorment, en sessió de data 9 de febrer de 2006, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va donar conformitat al text refós de les
normes de planejament general, que es va publicar íntegrament al DOGC 4618 de 21
d’abril de 2006.
L’àmbit és el delimitat als plànols i es correspon als espais reservats al “Sistema
places,parcs i jardins urbans ( clau C.1 ).
1.12 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

1.13 VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ
Pressupost d’execució material:
Pressupost abans d’IVA:
Pressupost amb IVA del 21% inclòs:

19.545,84 €
23.259,55 €
28.144,06 €

Registre d'Entrada

No es disposa d’estudi geotècnic del terreny.
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1.8

cent quaranta-quatre euros amb sis cèntims).

1.14 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
-

Replanteig i desbrossada.

Posterior a la implantació i senyalització de la zona d’obres, es procedirà al replanteig
de la traça, es farà una desbrossada general, es retirarà el mobiliari urbà existent i es
talaran els arbres afectats

-

Moviment de terres.

Desmunt del material sobrant segons perfils, amb el corresponent transport i cànon a
l’abocador autoritzat, execució de la rasa per l’enllumenat públic i terraplenat amb
sub-base de material seleccionat, per aconseguir el perfil projectat de la vorera. Sobre
aquest material d’aportació s’hi col·locarà un geotèxtil, per no contaminar el sauló
sòlid de la capa d’acabat.

-

Pavimentació.

En aquesta fase s’executaran les partides corresponents a aquest capítol, amb el
següent ordre:
Col·locació d’una làmina de goetextil.
Subministra, col·locació i compactació del sauló sòlid, amb mitjans manuals en la
formació del gual, i amb mitjans mecànics en tot el tram que farà de vorera.
Formació del gual rebaixat de l’altre costat de carrer.

-

Acabats.

també el mobiliari urbà.

1.15 TRACTAMENT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Decret 89/2010, programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.
Real Decret 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus de construcció.
Els materials procedents de l’enderroc i de la pròpia construcció es dipositaran en un
centre de reciclatge de residus de la construcció.
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Finalment es recol·locarà la columna d’enllumenat públic a nova ubicació així com
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El total del pressupost de contracte amb IVA inclòs puja a 28.144,06 € (vint-i-vuit mil

zona de treball.
AVALUACIÓ DELS RESIDUS. VOLUM I CARACTERÍSTIQUES
Veure annex d’Estudi Gestió de Residus.
GESTIÓ DELS RESIDUS
Els residus seran transportats els següents abocadors:
CODI

ADREÇA FÍSICA

ADREÇA CORREU

TELÈFONS

MATERIALS

E-675.99

Cantera El Castellot
GIRONA
17004

Pont Major
GIRONA
17004

TELF. 934147488
FAX. 934147488

T15
Deposició en
dipòsit de
terres i runes.

E-642.99

Pedrera de Sant Julià
SANT JULIÀ DE RAMIS
17481

SANT JULIÀ DE
RAMIS
17481

TELF. 972145112
FAX. 972145112

T15
Deposició en
dipòsit de
terres i runes.

Tots els residus seran transportats a abocador autoritzat per la Junta de residus, essent
qualsevol dels esmentats anteriorment, prioritzant el concepte de proximitat, o el que
fos indicat pels serveis tècnics municipals.

1.16 SEGURETAT I SALUT LABORAL
Tota l’obra seguirà les prescripcions de seguretat i salut laboral i senyalització,
conforme la legislació vigent, contingudes a l’estudi de seguretat i/o el pla de
seguretat (redactat pel contractista i aprovat pel coordinador de seguretat) i/o les
ordres determinades per la direcció facultativa de l’obra.
Veure l’annex d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Tota l’obra seguirà els assajos previstos, conforme legislació vigent, pressupost i/o els
que ordeni la direcció facultativa de l’obra, per tal de garantir i justificar per part del
contractista, la idoneïtat dels materials utilitzats i la seva adequada posta en obra.
En aquesta obra, el control de qualitat, consistirà bàsicament, en la recopilació
comprovació de certificats de materials.

i

Registre d'Entrada

1.17 CONTROL DE QUALITAT
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La selecció de residus es fa mitjançant contenidors de capacitat reduïda situats dins la

Normativa tècnica d’urbanització
General.
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012)
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)
• Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
(DOGC 18/10/2007)
• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 26/07/2005)
• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
• 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)
• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007)
• Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003)
• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de
12/12/2003).
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE
núm. 28 de 2/02/2000).
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial” (BOE 17/09/1990)
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras”
(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 pasa a denominar-se PG-4) Ordre Circular 297/88 T., de
29/03/88.
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Vialitat
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1.18 NORMATIVA APLICABLE
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Accessibilitat
• Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic
de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització
dels espais públics urbanitzats.
• 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. DOGC núm. 2043, de
28/04/1995.
Genèric d’instal·lacions urbanes
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992).
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1
del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992).
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.
Xarxes de sanejament
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics
de sanejament.
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003).

Registre d'Entrada

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 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el
relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el
relatiu a senyalització, balissament 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 articles 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 se actualitzen
determinats articles 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
articles del Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i
ponts, relatius a ferms i paviments.

Girona, desembre de 2018

Serveis Tècnics Municipals

Registre d'Entrada

Pressupostos Participats 2017
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• Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995).
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986).
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Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Tipus d'obra:

PAS DE VIANANTS PASSATGE PICAPEDRES I VORERA CARRER VISTA ALEGRE

Situació:

CARRER DE VISTA ALEGRE

Promotor:

AJUNTAMENT DE GIRONA

Aparellador/Arquitecte Tècnic:

DESEMBRE DE 2018
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Data:

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
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ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ
2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
6. PRESSUPOST

Registre d'Entrada

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de
Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
Si

No

X

X
X
X

X
X

X

X
X
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X
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix
emplaçament?
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en
el Plec de Prescripcions Tècniques.
6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de
regates durant la fase d’instal·lacions?
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?
8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material.
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?
10 ... (Altres bones pràctiques)

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ

Tipologia²
m3

Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta (terres i pedres
diferents de les especificades en el codi 170503*)
170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de
les especificades en el codi 170503*)
010409 Argiles (residus de sorra i argiles)

170504 Pedraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)

Volum Aparent
m3
coeficient
T residu/
m3 aparent

Pes
T

2,00

317,365

1,67

530,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

2,10

0,000

1,75

0,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,70

0,000

1,41

0,000

Inert

1,80

0,000

1,50

0,000

Inert

Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres)
170504 Terraplè (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503*)

Volum real
coeficient
T residu/
m3 real

265,000

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu
317,365
0,000
317,365

T residu
530,000
0,000
530,000

Registre d'Entrada

Inert-terres (170504)
Especial (150110)
TOTAL
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Materials

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ

codi CER

S’ha
detectat?

Sí
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)

No

170503*

X

170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Quantitat
m3

T

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses

160211*

X

200121*

X

170204*

X

(el codi CER
dependrà del
tipus de residu)

X

0,000

0,000

0,000

0,000

170902*
X
170903*

X
X

TOTAL RESIDUS ESPECIALS

150110*

Registre d'Entrada

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
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5

AMIANT
- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.)
- Calorifugat de canonades amb amiant
- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant
TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents,
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS

m2 construïts:

170504 (terres i pedres diferents
dels especificats en el codi
170503*)
170302 (barreges bituminoses
diferents de les barreges
especificades en el codi 170301*)
170405 (ferro i acer)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de
construcció i d’enderroc diferents
dels especificats en els codis
1709001, 170902 i 170903*)

Tipologia

Volum real
coeficient
m3 residu

Volum aparent
coeficient
m3 residu

coeficient

Pes

m3 residu/
m2 construït

m3 residu/
m2 construït

T residu/
m2 construït

T residu

Inert

0,2500

7,000

0,3000

8,400

0,4200

11,760

No Especial

0,1500

4,200

0,2500

7,000

0,1950

5,460

No Especial
No Especial

0,0001
0,0001

0,003
0,003

0,0002
0,0002

0,006
0,006

0,0005
0,0005

0,014
0,014

No Especial
3
()

0,0008

0,022

0,0016

0,045

0,0040

0,112

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu
8,400
7,045
0,006
0,006
0,000
15,457

T residu
11,760
5,572
0,014
0,014
0,000
17,360

Registre d'Entrada

Inert-terres (170504)
NE-barreja (170904)
NE-metall (170407)
NE-Plàstic (170203)
Especial (150110)
TOTAL

Pàgina 6

DOC_ID: 7086437
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:LJV80-949P0-MVN0D
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:22/154.

Materials

28

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS

codi CER

S’ha
detectat?

Sí
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)

No

170503*

X

170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Quantitat
m3

T

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses

160211*

X

200121*

X

170204*

X

(el codi CER
dependrà del
tipus de residu)

X

0,000

0,000

0,000

0,000

170902*
X
170903*

X
X

TOTAL RESIDUS ESPECIALS

150110*

Registre d'Entrada

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
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AMIANT
- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.)
- Calorifugat de canonades amb amiant
- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant
TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents,
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

170101
170103
170107
170202
170504
TOTAL Inerts

Obra Nova
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000

Enderroc
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8,400
11,760
8,400
11,760

317,365
317,365

530,000
530,000

5,600

0,000

0,000

15,457

17,360

317,365

530,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

15,457

17,360

317,365

530,000

0,000

0,000

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

7,045
0,000
0,006
0,000
0,006

5,572
0,000
0,014
0,000
0,014

7,057

TOTAL Inerts + No Especials

0,000

0,000

150110
TOTAL Especials

0,000
0,000

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

0,000

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especial

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-petris
Inert-vidre
Inert-terres

Codi CER
170101
170103
170107
170202
170504
TOTAL Inerts

Totals
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
325,765
541,760
325,765
541,760

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

7,045
0,000
0,006
0,000
0,006
0,000
7,057

5,572
0,000
0,014
0,000
0,014
0,000
5,600

TOTAL Inerts + No Especials

332,822

547,360

150110
TOTAL Especials

0,000
0,000

0,000
0,000

Total Inerts + No Especials + Especials

332,822

547,360

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especials

Excavació
Volum (m3)
Pes (T)
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Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-Petris
Inert-vidre
Inert-terres

Codi CER

Registre d'Entrada

Material

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Separació segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metall
Fusta
Vidre
Plàstic
Paper i cartró
Especials

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

Quantitat límit (T)
80,0
40,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Residu totals (T)
0,000
0,000
0,014
0,000
0,000
0,014
0,000

Cal separar
No
No
No
No
No
No
No

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
contenidor per Inerts barrejats
contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inerts Ceràmica
contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
contenidor per metall
contenidor per fusta
contenidor per plàstic
contenidor per paper i cartró
contenidor per
contenidor per
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
2

Reciclatge de residus
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el
petris inerts
mateix emplaçament.
a la pròpia obra o a una Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
altra d'autoritzada
residus reciclats
residus totals
procedents d'obra nova
m3
T
m3
i/o enderroc
Inert-formigó
0,000
Inert-ceràmica
0,000
Inert-petris
0,000
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà,
m3
T
Àrid matxucat

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè

TOTAL TERRES
3

residus totals
m3
317,365
8,400
0,000
0,000
0,000
0,000
325,765

residus reciclats
m3

0,000

T

0,000

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva
prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, Ferralla
170407, 150101, 170203,
170401,
... (codis admesos
Especials).
Fusta
Paper
i cartro
Plàstic en dipòsits de residus
CablesNo
elèctrics

Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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Reciclatge de terres i
graves a la pròpia obra o
a una altra d'autoritzada
procedents d'excavació
i/o enderroc de vials

DOC_ID: 7086437
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:LJV80-949P0-MVN0D
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:25/154.

1

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Inerts

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els
residus de la construcció:
Quantitat estimada
m3

Gestor
Tones

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Diposit
Residus No Especials

154,000

256,108 E-675.99

Quantitat estimada
m3

GIRONA DE RUNES, SL

Gestor
Tones

Codi

Tones

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge:

Reciclatge NE-metalls
Reciclatge NE-fusta
Reciclatge NE-plàstic
Reciclatge NE-cartó
Reciclatge NE-barreja

Reciclatge NE-guix
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Residus Especials

Quantitat estimada
m3

Gestor

Observacions
Nom

Registre d'Entrada

Instal·lació de gestió
de residus especials
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4 Destí dels residus segons
tipologia
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la
Propietat, per la seva acceptació.
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

núm. d'unitats

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)
Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

.................

1

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Registre d'Entrada

Bidó 200L. Apte per residus especials
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Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

6.- PRESSUPOST

Quantitat

Preu

Total

0,00

CALCUL DE LA FIANÇA
Cost fiança =
Total Residus =
Total fiança=

11,00 €/T
547,360 T
6.020,96 €

DESEMBRE DE 2018
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SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
Arquitecte/a Tècnic/a
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Unitat
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació
selectiva triades.
Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix,
trituració, etc.
Cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a
centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits
controlats.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
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ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret
del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes
aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Pàgina: 1
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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B01 -

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article
27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B03D - TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03D1000.

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Pàgina: 2
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Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no
se n'alterin les condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents
assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material
cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
com a referència al control de compactació.
Pàgina: 3
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____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen
poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Pàgina: 4
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Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó

DOC_ID: 7086437
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:LJV80-949P0-MVN0D
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:37/154.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 -

MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals,
que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa,
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues
minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un
o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Pàgina: 6
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts
i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
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MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització
d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
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Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

Resistència a compressió (EN 1015-11)
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
Absorció d'aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li
siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està
llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

DOC_ID: 7086437
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:LJV80-949P0-MVN0D
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:40/154.

-

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades
(concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components
que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN
1015-11)

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al
90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
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ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

B0B270BB.

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la
UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
Pàgina: 10

Registre d'Entrada

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DOC_ID: 7086437
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:LJV80-949P0-MVN0D
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:42/154.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32
i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra,
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
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contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article
32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta
conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat
d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura,
i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas
anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas,
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
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- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització
d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple,
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions,
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes,
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11
de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures,
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi
de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot.
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
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En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B -

GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B111A0.

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans
de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R,
F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos:
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
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- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de
terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
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- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol,
la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura
asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones
ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de
tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción
de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos
de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i
protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
Productes per a canals de Funcio: Separació,
Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment
reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada
subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en obra, es
realitzaran els assaigs següents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinçament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada
tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
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es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins
al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions
màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d'aquestes toleràncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a l'especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B965A6D0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;
Pàgina: 18
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Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
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cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm,
<= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió
i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió
i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants
i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per
tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar,
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control
de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN
1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3
peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes
a l'especifica't.
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CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR34J000.

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu
orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus
d'humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.
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BR3 -
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR361100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per
Pàgina: 21
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació
per deriva del producte o arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
Toleràncies:
- pH: ± 1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3A7000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Registre d'Entrada

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
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aglomeració de les seves partícules.

- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.

____________________________________________________________________________

Pàgina: 23

Registre d'Entrada

OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3PAN00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt
contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació
d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5

Registre d'Entrada

TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
Pàgina: 24
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BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i
paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb
la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec
de condicions tècniques.
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
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BR4 -

ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba

CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva
espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de
l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
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CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en
empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat
i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2
de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los
patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors
a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte,
compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
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BR4U1J00.

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us
i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la
qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix
proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
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CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme
i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
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Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves
dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat
8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb
el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior
a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia.
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Qualitat general del material vegetal
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Coníferes i resinoses
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Palmeres
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Enfiladisses
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembres i gespes
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
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ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbusts
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ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

La guia fitosanitària corresponent
Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
Procedència comercial del material vegetal
Assenyalada la part nord de la planta al viver

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats
de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BRB -

MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES

BRB3 - PEDRES PER A ROCALLES

Registre d'Entrada

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BRB31700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pedra natural per a la formació de rocalles.
S'han considerat els tipus següents:
- Pedra granítica
- Pedra calcària
- Pedra porfírica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Pàgina: 29
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BRB -

MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES

BRB5 - TRAVESSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BRB5P6A0.

Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais
exteriors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taulons de fusta de pi roig
- Taulons de fusta de roure
- Taulons de fusta tropical
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.
La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes de sals de coure
lliures d'arsènic i crom.
Llargària: <= 250 cm
Contingut d'humitat: <= 6%
Toleràncies:
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm/total
- Dimensions de la secció: ± 5%
- Torsió del perfil: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera.
Ha de provenir de roques dures i sense porus.
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, brutícia,
o d'altres matèries estranyes que puguin alterar les seves condicions.
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades.
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics.
Ha de complir la granulometria requerida per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7B111A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
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E7B -

i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN
TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte,
es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219130Z.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
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ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21R1160.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que
les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
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Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 -

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2212192,F221C272.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Registre d'Entrada

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
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- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50
MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega
de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions,
els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
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- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 -

REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227R00F.

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

± 20 mm/m

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R35069.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
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contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R54235.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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El
-

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció
o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades
a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i
cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA7580,F2RA7LP0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició
o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

____________________________________________________________________________

F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F928 -

SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F928101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase per a paviment, amb tongades compactades de material adequat o seleccionat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar plana i amb un acabat llis i uniforme.
Ha de tenir els pendents i els nivells previstos.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Índex CBR: >= 5
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
la temperatura sigui <= 2°C o en cas de vents forts.
compactació i les rasants previstos.
capes de gruix uniforme <= 25 cm, sensiblement paral·leles a
grau de compactació de la tongada abans d'estendre la tongada
sense vibració per tal de corregir possibles irregularitats i

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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S'han d'aturar els treballs quan
El suport ha de tenir el grau de
El material s'ha d'estendre per
l'esplanada.
S'ha de comprovar el nivell i el
superior.
L'acabat superficial s'ha de fer
segellar la superfície.
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F9 - PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F965A6D5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a
la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas
ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
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F96 - VORADES

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.

VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada
o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment
adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR2 -

CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL

FR22 - SUBSOLAMENT I DESPEDREGAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FR22MGXX,FR22MFXX.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per al tractament físic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Subsolament
- Espedregament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el subsolament:
- Tractament mecànic del subsòl
- Protecció del terreny tractat
En l'espedregament amb tremuja, rampí o forquilla:
- Extracció de les pedres del sòl
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Evacuació de les pedres
Transport de les pedres
Protecció del terreny tractat
l'espedregament amb triturador:
Trituració de les pedres del sòl
Protecció del terreny tractat

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar tractada el 100% de la superfície indicada a la DT a la fondària determinada a la mateixa.
SUBSOLAMENT:
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a
15 cm.
El tractament mecànic del subsòl natural s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació,
per tal de facilitar que la terra absorbeixi la humitat, els adobs i s'airegi la capa del subsòl
de la terra. És aconsellable de fer-ho, l'any abans, a la tardor.
Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció de l'ús previst.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: ± 10%
ESPEDREGAMENT:
L'espedregat del sòl s'ha de fer abans de tot condicionament d'aquest.
Quan l'espedregament es realitzi amb tremuja rampí o forquilla, la capa de terreny ha de quedar
sense pedres de mida >= 5 cm.
Quan l'espedregament es realitzi amb triturador la capa de terreny ha de quedar sense pedres de
mida >= 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat.
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar
els treballs i avisar la DF.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FR2B - ACABAT DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR2B1105.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Anivellament i repassada del terreny
- Rasclada
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En
-

- Compactació
S'han considerat els mitjans següents:
- Mitjans manuals
- Motocultor
- Corró manual
- Minicarregadora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En l'anivellament i repassada del terreny:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny
En la rasclada:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Rasclada del terreny
En la compactació:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Compactació superficial del terreny
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No
han de restar bosses còncaves.
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT.
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada.
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial
indicats a la DT.
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat
és per gespa i 3 cm per altres acabats.
MITJANS MANUALS:
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%
MITJANS MECÀNICS:
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar
qualsevol tractament superficial o d'adobat.

Registre d'Entrada

COMPACTACIÓ:
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1
mm.
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de
continuar.
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FR - JARDINERIA
FR7 -

IMPLANTACIÓ DE GESPA

FR721AJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Hidrosembra
- Implantació de gespa en pa d'herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el
seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador
a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb
la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.

HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada
de 2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials
projectats.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de quedar
ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència
Pàgina: 48

Registre d'Entrada

SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
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IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha
de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l'ordre
de 20 a 40 m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb
temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors
de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del
sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil
descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir
al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl
sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús
i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues
vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.

IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la
tardor.
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció en
el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels
no s'assequin i trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell
previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba, o
bé allisant la superfície del llit de sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima
pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.
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HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia
l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia
de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra
s'ha de fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.
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de gra fi.
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Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Sembra i implantació de gespes i prats
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Hidrosembres
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERIA
FR9 -

BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS

FR9A - TANQUES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR9AUM21.

Tanques i portes de fusta, col·locades en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Ancorades a dau de formigó
- Ancorades a paviment o solera
- Clavades al terreny
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants
- Col·locació de la tanca o porta
- Retirada de l'obra de la resta de materials
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la DT
o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que
no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Pàgina: 50
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DOC_ID: 7086437
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:LJV80-949P0-MVN0D
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:82/154.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir
deformacions al conjunt del tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
Quan ha d'anar clavada al terreny, la part enterrada dels muntants s'ha de protegir de la humitat
amb un tractament de brea.
Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TANCA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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FR - JARDINERIA
FRB -

ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES

FRB3 - FORMACIÓ DE ROCALLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRB313XX,FRB31703.

Formació de rocalles amb pedra
L'execució de la unitat d'obra
- Preparació i comprovació de
- Trasllat de les pedres fins
- Col·locació de les pedres

natural.
inclou les operacions següents:
la superfície d'assentament
al punt de col·locació

CONDICIONS GENERALS:
La rocalla ha de tenir la proporció i grandària de roques i els espais de terra indicats a la DT.
El conjunt acabat ha de ser estable.
Les roques s'han de col·locar lleugerament inclinades en contra del pendent, com si sorgissin mig
tombades de terra.
Han de quedar cobertes de forma natural, aproximadament en la meitat de la seva alçària.
Les roques que tinguin línies d'estratificació, han de restar amb aquestes horitzontals, mai
verticals.
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El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents:
- Empenta vertical repartida uniformement: 0,5 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 1,0 kN/m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 cm
- Horitzontalitat: ± 10 mm/m
- Aplomat: ± 10 mm/m

ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer abans o a la vegada que la formació
de la rocalla.
L'execució de la rocalla s'ha de fer per trams horitzontals, col·locant i assentant pedra a pedra,
començant per les parts més baixes.

m2 de superfície ocupada per la rocalla, sense deducció de la superfície corresponent als forats
que queden entre les pedres
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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VALORACIÓ ECONÒMICA
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
A0122000
1,500 h
Oficial 1a paleta
21,00
31,50
A0124000
0,055 h
Oficial 1a ferrallista
21,00
1,16
A0127000
6,800 h
Oficial 1a col·locador
21,00
142,80
A012H000
6,726 h
Oficial 1a electricista
21,00
141,25
A012M000
3,601 h
Oficial 1a muntador
21,00
75,63
A012N000
64,913 h
Oficial 1a d'obra pública
21,00
1.363,16
A012P000
13,740 h
Oficial 1a jardiner
21,00
288,54
A012P200
26,220 h
Oficial 2a jardiner
20,00
524,40
A0134000
0,065 h
Ajudant ferrallista
18,50
1,20
A0137000
3,400 h
Ajudant col·locador
18,50
62,90
A013H000
9,413 h
Ajudant electricista
18,50
174,14
A013M000
3,601 h
Ajudant muntador
18,50
66,62
A013P000
4,800 h
Ajudant jardiner
18,50
88,80
A0140000
76,798 h
Manobre
17,50
1.343,96
A0150000
91,852 h
Manobre especialista
18,50
1.699,26
_________________
Grup A01 ..................................
6.005,31
B0111000
4,055 m3 Aigua
1,86
7,54
_________________
Grup B01 ..................................
7,54
B0312020
0,245 tn
Sorra pedra granit.p/morters
15,55
3,80

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters
B0312500

0,028 tn

Sorra pedra granit. 0-3,5 mm

15,55

0,44

18,63

61,70

12,25

478,98

22,10

23,21

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm
B0321000

3,312 m3

Sauló s/garbellar

Sauló sense garbellar
B037R000

39,100 m3

Tot-u art.procedent granulats reciclats form.

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
B0382300

1,050 m3

Grava-cim. GC25

Grava-ciment GC25
________________
B0512401

0,038 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs

Grup B03 ..................................
117,66

568,12
4,41

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
________________
B0641080

2,360 m3

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

Grup B05 ..................................
48,85

4,41
115,29

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
B0641090

0,250 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

67,56

16,89

66,02

40,80

75,32

328,09

72,30

50,90

65,07

201,46

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
B064300C

0,618 m3

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

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
B064C26C

4,356 m3

Formigó HM-30/P/10/I+E,>=275kg/m3 ciment

Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
B065760B

0,704 m3

Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
B06NN14C

3,096 m3

Form.no estructural HNE-15/P/40

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0704200

0,150 tn

Morter M-4a (4 N/mm2) granel

B0710250

0,332 t

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2

753,43
4,37

33,61

11,16

Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
________________
B0A14200

0,075 kg

Filferro recuit,D=1,3mm

Grup B07 ..................................
1,29

15,53
0,10

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
________________
B0B2C000

5,250 kg

Acer b/corrugada B500SD

Grup B0A..................................
0,66

0,10
3,47

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Grup B06 ..................................
29,12
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ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________
B0MOTL40

2,000 ut

Arqueta prefabrica de 40

Grup B0B..................................
18,37

3,47
36,74

Arqueta prefabricada de formigó, sense fons, amb referència PA-4, per a la ubicació
d'una tapa de 40x40 cm.

B0TAPS75

B2RA7580

6,000 ut

13,342 t

Tap per tubs de pe 90/75

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no espec

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP0

307,472 m3

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6

3,75

1.153,02

51,26

46,13

96,81

209,11

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0

0,900 t

Deposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no es

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0

2,160 t

Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
________________
B44ZJ035

0,100 kg

Acer S355J2H,peça simp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb.

Grup B2R..................................
1,35

2.108,04
0,14

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant
________________
B7B111A0

187,000 m2

Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,100-110g/m2

Grup B44 ..................................
0,63

0,14
117,81

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2
________________
B965A6D0

46,200 m

Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa)

Grup B7B..................................
6,32

117,81
291,98

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
________________
B9C31324

6,240 m2

Terratzo granulat palet riera,rent.àcid,30x30cm,preu alt,ext.

Grup B96 ..................................
11,74

291,98
73,26

Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, per a ús
exterior
B9CZ2000

3,000 kg

Beurada color

1,02

3,06

Beurada de color
________________
BAVAREP0

34,240 ut

BANDA DE SENYALITZACIÓ

Grup B9C..................................
0,08

76,32
2,74

________________
BCIMENTII

3,230 tn

Ciment II/A 42,5R UNE 197-1:200/RC-03 a granel.

BDKZCA50

2,000 ut

Bastiment+tapa perico ser., fosa 42x42x4 cm, C-250

Grup BAV .................................
2,74
122,00
394,06
_________________
Grup BCI...................................
394,06
24,56
49,12

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 415x415x43 mm, Clase C-250
(per anar a calçada)

____________________________________________________________________________________________
Pàgina

2

Registre d'Entrada

Malla senyalitzadora del servei d'enllumenat públic de 40 cm d'amplaria i color a
determinar.
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________________
Grup B0M .................................
36,74
0,34
2,04
_________________
Grup B0T ..................................
2,04
52,45
699,78

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________
BG221K20

32,960 ml

Tub corrugat de polietile de 75 mm diametre interior

Grup BDK .................................
1,85

49,12
60,98

BG22RG10

1,020 m

Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada

1,40

1,43

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
________________
BG314500

38,760 ml

Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x6mm2

BG380900

32,640 m

Conductor Cu nu,1x35mm2

Grup BG2 .................................
5,80

62,40
224,81

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2
2,35

76,70

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
________________
BGD12220

1,000 u

Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm

Grup BG3 .................................
13,01

301,51
13,01

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de
14,6 mm de diàmetre, de 300 µm
________________
BGUAC120

2,000 ut

Peça lateral plana G-120

BGUAD120

1,000 ut

Peça lateral dreta G-120

Grup BGD .................................
44,00

13,01
88,00

52,00

52,00

52,00

52,00

Peces prismàtiques planes de 60x28x20 G-120
Peça lateral dreta de 60x28x25 visellada tipus G-120
BGUAE120

1,000 ut

Peça lateral esquerre G-120

Peça lateral esquerre de 60x28x25 visellada tipus G-120
________________
BGW38000

32,000 u

P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus

Grup BGU .................................
0,39

192,00
12,48

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
________________
BGYD1000

1,000 u

P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.

Grup BGW ................................
4,69

12,48
4,69

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
________________
BR34J000

3,450 kg

BR361100

10,350 kg

Bioactivador microbià

Grup BGY .................................
7,54

4,69
26,01

9,35

96,77

5,70

39,33

1,05

48,30

Bioactivador microbià
Estabilitzant sint.base acrílica

Estabilitzant sintètic de base acrílica
BR3A7000

6,900 kg

Adob miner.sòlid fons alliberament lent

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent
BR3PAN00

46,000 kg

Encoixinament p/hidrosembres fibra semicurta

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
________________
BR4U1J00

8,050 kg

Barreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/flor

Grup BR3..................................
15,25

210,42
122,76

Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N

BSILCAT

27,778 kg

C1101100

0,700 h

C1101200

17,465 h

Silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potasi 30

Compressor+un martell pneumàtic

Compressor amb un martell pneumàtic
Compressor+dos martells pneumàtics

17,77

310,35

68,14

541,17

Compressor amb dos martells pneumàtics
C1105A00

7,942 h

Retroexcavadora amb martell trencador

Retroexcavadora amb martell trencador
________________
C1311440

0,171 h

Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

Grup C11 ..................................
100,93

863,34
17,30

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
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Grup BR4..................................
122,76
36,00
1.000,01
_________________
Grup BSI ...................................
1.000,01
16,88
11,82
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Tub flexible, exterior corrugat i interior llis, de polietile co-extrusionat, segons norma UNE
50086-2-4N, de diametre nominal interior 75 mm, amb la part proporcional de maniguets
d'unio i un grau de resistencia IP54

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
C1312340
11,598 h
Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t
93,86
1.088,54

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
C1313330

2,904 h

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

56,95

165,36

33,59
62,00
65,52

35,22
90,71
80,00

44,46

144,73

76,76

83,36

7,55

18,82

C1315010
C1315020
C1331100

1,049 hr
1,463 h
1,221 h

Retroexcavadora petita
Retroexcavadora mitjana
Motoanivelladora petita

C1335010

3,255 h

Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t

Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t
C13350C0

1,086 h

Corró vibratori autopropulsat,12-14t

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C133A0K0

2,493 h

Safata vibrant,plac.60cm

Safata vibrant amb placa de 60 cm
________________
C1501700

10,647 h

Camió transp.7 t

C1501800

46,237 h

Camió transp.12 t

Grup C13 ..................................
34,07

1.724,05
362,76

43,73

2.021,93

47,53

41,45

65,25
50,82
48,15

95,46
559,83
105,93

28,76

12,60

65,25
13,82

95,46
66,34

85,00

68,64

Camió per a transport de 7 t
Camió per a transport de 12 t
C1502E00

0,872 h

Camió cisterna 8m3

Camió cisterna de 8 m3
C1502H00
C1503000
C1503300

1,463 h
11,016 h
2,200 h

C1504R00

0,438 hr

Camió cisterna de 20 m3
Camió grua
Camió grua 3t

Camió grua de 3 t
Camió cistella h=10m

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
C150J9000
C150MC30

1,463 h
4,800 h

Camió trailer 20 t
Llog.cistella braç art. 16m,s/operari

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de
treball de 16 m , sense operari
C150MKA0

0,808 h

Camió semiremolc per a transports especials de 25 t de càrrega ú

Camió semiremolc per a transports especials de 25 t de càrrega útil, amb plataforma
extensible
________________
C1705600

0,092 hr

Formigonera 165l

C1709A00

3,658 h

Estenedora p/paviment formigó

Grup C15 ..................................
1,48

3.430,39
0,14

89,32

326,69

10,30

45,32

Formigonera de 165 l
Estenedora per a paviments de formigó
C170H000

4,400 h

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
________________
C2001000

4,500 h

Martell trenc.man.

Grup C17 ..................................
3,35

372,14
15,08

Martell trencador manual
________________
CPLANT01

4,038 h

Planta elaboradora de formigó sobre camió.

CR713300

0,230 hr

Hidrosembradora muntada s/camió,2500l,bomba 15-20kW

Grup C20 ..................................
15,08
80,05
323,20
_________________
Grup CPL..................................
323,20
40,43
9,30

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada
de 15 a 20 kW

CRE23000

9,600 h

Motoserra
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Grup CR7..................................
9,30
3,58
34,37
_________________
Grup CRE .................................
34,37
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Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
CQ000001
ut Assajos i comprovacions en compliment del pla de control de qual

J0000000

6,000 ut

Assaigs de materials bàsics

25,00

150,0000
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
150,00

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS
D0701641

m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.

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
A0150000
%NAAA
B0111000
B0312020
B0512401
C1705600

0,876
1,000
0,200
1,630
0,250
0,613

h
%
m3
tn
t
hr

Manobre especialista
Despeses auxiliars
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Formigonera 165l

18,50
16,20
1,86
15,55
117,66
1,48

16,2060
0,1620
0,3720
25,3465
29,4150
0,9072
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
72,41

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
D0B2C100

kg

Acer b/corrug.obra man.taller B500SD

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
A0134000
A0124000
%NAAA0100
B0B2C000
B0A14200

0,005
0,005
1,000
1,050
0,010

h
h
%
kg
kg

Ajudant ferrallista
Oficial 1a ferrallista
Despeses auxiliars
Acer b/corrugada B500SD
Filferro recuit,D=1,3mm

18,50
21,00
0,20
0,66
1,29

0,0925
0,1050
0,0020
0,6930
0,0129
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
0,91

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
E2135132

ML Enderroc mur maçon.,martell trenc.,càrrega mec.

Enderroc amb mitjans mecànics de paret de tanca d'obra de rajol o de mur de maçoneria, de fins a 60 cm d'amplada i 100 cm d'alçada com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de
runa sobre camió
A0140000
C1105A00
C1501800

0,250 h
0,250 h
0,250 h

Manobre
Retroexcavadora amb martell trencador
Camió transp.12 t

17,50
68,14
43,73

4,3750
17,0350
10,9325
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
32,34

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
E222B423

m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora
A0140000
%NAAA00000150
C1315010

0,300 h
1,500 %
0,120 hr

Manobre
Medis auxiliars
Retroexcavadora petita

17,50
5,30
33,59

5,2500
0,0795
4,0308
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
9,36

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
E2241100

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
0,100 h
1,500 %

Manobre
Medis auxiliars

17,50
1,80

1,7500
0,0270
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,78

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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Els assajos i comprovacions en compliment del pla de control de qualitat corresponents a: Control de recepció
dels materials a obra amb recopilació de les fulles de subministrament, etiquetes, albarans de subministrament,
certificats de garantia del fabricant, documents de conformitat (CE) i realització dels assajos que la direcció facultativa cregui convenients.

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
E31522C1
m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/10/IIa,camió

A0140000
%NAAA0150
B065760B

0,250 h
Manobre
1,500 % Despeses auxiliars
1,100 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment

17,50
4,40
72,30

4,3750
0,0660
79,5300
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
83,97

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
E31B4000

kg

Arm.rases i pous AP500SD barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
A0124000
A0134000
%NAAA0150
B0A14200
D0B2C100

0,006
0,008
1,500
0,005
1,000

h
h
%
kg
kg

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Despeses auxiliars
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller B500SD

21,00
18,50
0,30
1,29
0,91

0,1260
0,1480
0,0045
0,0065
0,9100
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,20

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT CÈNTIMS
E442J03C

kg

Acer S355J2H,p/ancor.,peça simp. perf.forad.lam.rodó,quad.,recta

Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
A012M000
A013M000
%NAAA0250
B44ZJ035

0,012
0,012
2,500
1,000

h
h
%
kg

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Despeses auxiliars
Acer S355J2H,peça simp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb.

21,00
18,50
0,50
1,35

0,2520
0,2220
0,0125
1,3500
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,84

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
E7B111A0

m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
A0137000
A0127000
%NAAA00000150
B7B111A0

0,020
0,040
1,500
1,100

h
h
%
m2

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador
Medis auxiliars
Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,100-110g/m2

18,50
21,00
1,20
0,63

0,3700
0,8400
0,0180
0,6930
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,92

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
E9361560

m2 Solera formigó HM-20/P/20/I,g=10cmcamió

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm,
abocat des de camió
A0140000
A0122000
%NAAA0150
B064300C

0,100
0,100
1,500
0,103

h
h
%
m3

Manobre
Oficial 1a paleta
Despeses auxiliars
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment

17,50
21,00
3,90
66,02

1,7500
2,1000
0,0585
6,8001
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
10,71

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
EDESPLAÇA

UT

DESPLAÇAMENT DE PUNT EXISTENT

h
h
h
hr

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Camió grua
Camió cistella h=10m

Desplaçament de punt de llum existent, a nova ubicació segons projecte.
0,613
0,613
0,876
0,438

21,00
18,50
50,82
28,76

12,8730
11,3405
44,5183
12,5969
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
81,33

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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A012H000
A013H000
C1503000
C1504R00
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Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
EG22RG1K
m Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,canal.sot.

A012H000
A013H000
%NAAA0150
BG22RG10

0,033
0,020
1,500
1,020

h
h
%
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Despeses auxiliars
Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.soterrada

21,00
18,50
1,10
1,40

0,6930
0,3700
0,0165
1,4280
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
2,51

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
EGD1222E

u

Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra
A012H000
A013H000
%NAAA00000150
BGYD1000
BGD12220

0,100
0,100
1,500
1,000
1,000

h
h
%
u
u

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Medis auxiliars
P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.
Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm

21,00
18,50
4,00
4,69
13,01

2,1000
1,8500
0,0600
4,6900
13,0100
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
21,71

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
ENLLUM01

ut

Sabata de fonamentació per columna enllumenat, h=8

Sabata de fonamentació per columna enllumenat, de mides totals 80x80x100 cm, amb formigó HA-25/B/20/IIa
abocat desde camió. Inclòs ancoratges d'acer roscat de diàmetre 12 mm i llargada 70 cm, femella i contrafemella
per anivellació i fixació de la platina de 300x300x6 mm, tub flexible corrugat de diàmetre 80 mm amb un grau de
resistència al xoc de 5, pel pas de la instal·lació.
EG22RG1K
E442J03C
E31B4000
E31522C1

1,000
0,100
5,000
0,640

m
kg
kg
m3

Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,canal.sot.
Acer S355J2H,p/ancor.,peça simp. perf.forad.lam.rodó,quad.,recta
Arm.rases i pous AP500SD barres corrug.
Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/10/IIa,camió

2,51
1,84
1,20
83,97

2,5100
0,1840
6,0000
53,7408
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
62,43

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
F219130Z

m

Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada (gual existent) col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
A0150000
%NAAA00000150
C1313330
C1101200

0,500
1,500
0,024
0,200

h
%
h
h

Manobre especialista
Medis auxiliars
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Compressor+dos martells pneumàtics

18,50
9,30
56,95
17,77

9,2500
0,1395
1,3668
3,5540
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
14,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
F2193A06

m

Demol.rigola form.,martell trenc. carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador o compressor i càrrega mecànica sobre camió
C1105A00
C1313330

0,031 h
0,015 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

68,14
56,95

2,1123
0,8543
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
2,97

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
F2194AL5

m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

C1105A00
C1311440

0,061 h
0,008 h

Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

68,14
100,93

4,1565
0,8074
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
4,96

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
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Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
F2194JF5
m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre

A0150000
C1313330
C1105A00

0,025 h
0,024 h
0,050 h

Manobre especialista
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Retroexcavadora amb martell trencador

18,50
56,95
68,14

0,4625
1,3668
3,4070
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
5,24

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
F2194XF1

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió
A0150000
%NAAA0150
C1313330
C1101200

0,250
1,500
0,010
0,125

h
%
h
h

Manobre especialista
Despeses auxiliars
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Compressor+dos martells pneumàtics

18,50
4,60
56,95
17,77

4,6250
0,0690
0,5695
2,2213
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
7,48

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
F219FFA0

m

Tall paviment form/aglomerat. h>=10cm

Doble tall en paviment de formigó/aglomerat de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir, i enderroc del paviment de formigó. Incloent la càrrega de runa sobre camió o contenidor, transport i canon d'abocador.
A0150000
%NAAA00000150
C170H000

0,100 h
1,500 %
0,100 h

Manobre especialista
Medis auxiliars
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment

18,50
1,90
10,30

1,8500
0,0285
1,0300
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
2,91

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
F21H1441

u

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=4m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, o poste de semaforització accessoris i elements de subjecció, de
fins a 8 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió i acopi de l'element a l'obra o magatzems de les brigades per a
la seva recol·locació.
A012H000
A0140000
%NAAA0150
C1503300
C1101100

0,500
0,500
1,500
0,400
0,700

h
h
%
h
h

Oficial 1a electricista
Manobre
Despeses auxiliars
Camió grua 3t
Compressor+un martell pneumàtic

21,00
17,50
19,30
48,15
16,88

10,5000
8,7500
0,2895
19,2600
11,8160
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
50,62

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
F21QMUNT

UT

Muntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, g

Muntatge de qualsevol element urbà de tipologia (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF
A012M000
A013M000
B0641080
C1503300

0,400
0,400
0,240
0,200

h
h
m3
h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Camió grua 3t

21,00
18,50
48,85
48,15

8,4000
7,4000
11,7240
9,6300
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
37,15

Registre d'Entrada

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador o compressor, i/o amb mitjans manuals en els encontres amb la façana i baixants exteriors per tal de no malmetre'ls, i càrrega sobre camió

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
F21QV010
UT Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, g

A0150000
C1501700
C2001000

0,500 h
0,250 h
0,500 h

Manobre especialista
Camió transp.7 t
Martell trenc.man.

18,50
34,07
3,35

9,2500
8,5175
1,6750
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
19,44

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
F21R12A0

u

Tala cistella mecànica arbre 6-10m,soca vista,aplec+càrreg+trans

Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)
A012P000
A013P000
%NAAA0150
B2RA9SB0
B2RA9TD0
C1503000
C150MC30
CRE23000

1,600
0,800
1,500
0,150
0,360
1,000
0,800
1,600

h
h
%
t
t
h
h
h

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Despeses auxiliars
Deposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no es
Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no
Camió grua
Llog.cistella braç art. 16m,s/operari
Motoserra

21,00
18,50
48,40
51,26
96,81
50,82
13,82
3,58

33,6000
14,8000
0,7260
7,6890
34,8516
50,8200
11,0560
5,7280
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
159,27

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
F221C272

m2 Excav.p/caixa pav.,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.dire

Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió. Incloent transport i canon d'abocador.
A0140000
C1312340

0,090 h
0,044 h

Manobre
Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t

17,50
93,86

1,5750
4,1298
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
5,70

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
F227R00F

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM
C1335010

0,018 h

Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t

44,46

0,8003
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
0,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
F2285D0F

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g=25-50cm,pi

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
A0150000
%NAAA00000150
C1313330
C133A0K0

0,550
1,500
0,060
0,550

h
%
h
h

Manobre especialista
Medis auxiliars
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Safata vibrant,plac.60cm

18,50
10,20
56,95
7,55

10,1750
0,1530
3,4170
4,1525
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
17,90

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
F228U010

m3 Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sauló s/garbellar,g<=25cm

A0150000
%NAAA00000150
B0321000
C1313330
C133A0K0

0,200
1,500
1,150
0,121
0,200

h
%
m3
h
h

Manobre especialista
Medis auxiliars
Sauló s/garbellar
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t
Safata vibrant,plac.60cm

18,50
3,70
18,63
56,95
7,55

3,7000
0,0555
21,4245
6,8910
1,5100
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
33,58

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

____________________________________________________________________________________________
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Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
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Desmuntatge de qualsevol element urbà de tipologia (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul
banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
F2R35069
m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
0,130 h

Camió transp.12 t

43,73

5,6849
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
5,68

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
F2R45069

m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.1

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
C1501800
C1311440

0,145 h
0,021 h

Camió transp.12 t
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t

43,73
100,93

6,3409
2,1195
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
8,46

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
F2R54235

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
C1501700

0,107 h

Camió transp.7 t

34,07

3,6455
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
3,65

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
F2RA7580

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no espec

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7580

0,170 t

Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no espec

52,45

8,9165
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
8,92

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
F2RA7LP0

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7LP0

1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6

3,75

3,7500
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
3,75

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
F921R01F

M3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+pic

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM
A0140000
B0111000
B037R000
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX0010150

0,050
0,050
1,000
0,035
0,030
0,025
1,500

h
m3
m3
h
h
h
%

Manobre
Aigua
Tot-u art.procedent granulats reciclats form.
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Camió cisterna 8m3
Medis auxiliars

17,50
1,86
12,25
65,52
76,76
47,53
0,90

0,8750
0,0930
x 1,15
14,0875
2,2932
2,3028
1,1883
0,0135
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
20,85

Registre d'Entrada

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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C1501800

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

Aplicació de paviment natural de sauló estabilitzat de 10 cm de gruix, tipus SAULÓ SÒLID o equivalent, amb mitjans manuals, amb alimentació de carretilles desde planta dosificadora mòvil.
Inclou aportació de sauló processat i clasificat de pedrera, amb un percentatge del 14 % mínim inferior a les 8 micres.
Mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%, afegint la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Subministre directe a estenedora sobre cadenes amb sensors de nivell i regle vibradora, amb estesa de 10 cm. de
gruix.
Es preveu estacat i cable de nivell guia si es convenient.
Piconat al 95 % PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
Inclou tall junts de dilatació, necessaris per aconseguir una resisténcia a la compressió superior als 3,50 megapascals/m². Incloent aportació i retirada equipament.
Aquesta partida es portarà a terme per una empresa amb el procediment d'aplicació certificat.
A0150000
A012N000
BCIMENTII
BSILCAT
C150MKA0
CPLANT01

1,000
1,000
0,020
0,172
0,005
0,025

h
h
tn
kg
h
h

Manobre especialista
Oficial 1a d'obra pública
Ciment II/A 42,5R UNE 197-1:200/RC-03 a granel.
Silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potasi 30
Camió semiremolc per a transports especials de 25 t de càrrega ú
Planta elaboradora de formigó sobre camió.

18,50
21,00
122,00
36,00
85,00
80,05

18,5000
21,0000
2,4400
6,1920
0,4250
2,0013
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
50,56

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
F9241231

m2 APLICACIÓ SAULO SOLID 10 CM. AMB ESTENEDORA

Aplicació de paviment natural de sauló estabilitzat de 10 cm de gruix, tipus SAULÓ SÒLID o equivalent, mitjançant estenedora sobre cadenes amb regle vibratori d'alta frecuencia, amb alimentació per dúmper 10 tn desde planta dosificadora mòvil.
Inclou aportació de sauló processat i clasificat de pedrera, amb un percentatge del 14 % mínim inferior a les 8 micres.
Mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%, afegint la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de CIMENT II/A 42,5R UNE-EN
197-1:200/RC-03.
Subministre directe a estenedora sobre cadenes amb sensors de nivell i regle vibradora, amb estesa de 10 cm. de
gruix.
Es preveu estacat i cable de nivell guia si es convenient.
Piconat al 95 % PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
Inclou tall junts de dilatació, necessaris per aconseguir una resisténcia a la compressió superior als 3,50 megapascals/m². Incloent aportació i retirada equipament.
Aquesta partida es portarà a terme per una empresa amb el procediment d'aplicació certificat.
A0150000
A012N000
BCIMENTII
BSILCAT
C150MKA0
CPLANT01
C150J9000
C1502H00
C1315020
C1709A00

0,175
0,175
0,020
0,172
0,005
0,025
0,010
0,010
0,010
0,025

h
h
tn
kg
h
h
h
h
h
h

Manobre especialista
Oficial 1a d'obra pública
Ciment II/A 42,5R UNE 197-1:200/RC-03 a granel.
Silicat de sodi 42% + carbonat de sodi 19% + clorur de potasi 30
Camió semiremolc per a transports especials de 25 t de càrrega ú
Planta elaboradora de formigó sobre camió.
Camió trailer 20 t
Camió cisterna de 20 m3
Retroexcavadora mitjana
Estenedora p/paviment formigó

18,50
21,00
122,00
36,00
85,00
80,05
65,25
65,25
62,00
89,32

3,2375
3,6750
2,4400
6,1920
0,4250
2,0013
0,6525
0,6525
0,6200
2,2330
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
22,13

Registre d'Entrada

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
F9241131
m2 APLICACIÓ SAULO SOLID 10 CM. AMB ESTESA MANUAL

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
F935171J
M3 Base grava-cim.GC25,estesa+picon.98%PM
0,044
0,025
1,050
0,031
0,066
0,022
1,500

h
m3
m3
h
h
h
%

Manobre
Aigua
Grava-cim. GC25
Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Camió cisterna 8m3
Medis auxiliars

17,50
1,86
22,10
65,52
76,76
47,53
0,80

0,7700
0,0465
23,2050
2,0311
5,0662
1,0457
0,0120
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
32,18

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
F965A6D5

m

Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.for

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per la formació de guals rebaixats.
A012N000
A0140000
%NAAA00000150
B06NN14C
B0710250
B965A6D0

0,350
0,700
1,500
0,059
0,003
1,050

h
h
%
m3
t
m

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Medis auxiliars
Form.no estructural HNE-15/P/40
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa)

21,00
17,50
19,60
65,07
33,61
6,32

7,3500
12,2500
0,2940
3,8391
0,1008
6,6360
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
30,47

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
F9787BD1

m

Rigola HM-30/P/10/I+E, ampl.=30cm,h=25-30cm

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 30 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat. Inclòs encintat dels embornals.
A012N000
A0140000
%NAAA0150
B064C26C

0,020
0,060
1,500
0,099

h
h
%
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Despeses auxiliars
Formigó HM-30/P/10/I+E,>=275kg/m3 ciment

21,00
17,50
1,50
75,32

0,4200
1,0500
0,0225
7,4567
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
8,95

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
F9C31324

m2 Paviment terratzo palet riera,30x30cm,preu alt,mort.1:6,ext.

Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment
portland. Inclou part proporcional de peces a tallar i adaptar a façanes, baixants, guals i tapes de registres dels serveis existents. Inclosa part proporcional de panot ratllat per senyalització pas vianants. Inclou totes les peces amida per la formació de guals.
A0122000
A0140000
%NAAA0150
B9CZ2000
B9C31324
D0701641

0,150
0,150
1,500
0,500
1,040
0,015

h
h
%
kg
m2
m3

Oficial 1a paleta
Manobre
Despeses auxiliars
Beurada color
Terratzo granulat palet riera,rent.àcid,30x30cm,preu alt,ext.
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.

21,00
17,50
5,80
1,02
11,74
72,41

3,1500
2,6250
0,0870
0,5100
12,2096
1,0862
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
19,67

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
FDKCAL40

UT

BASTIMENT+TAPA PERICO SERV.FOSA 42X42X4CM, CALÇADA C-250

A0140000
A012N000
B0641080
BDKZCA50
D0701641

0,613
0,613
0,100
1,000
0,030

h
h
m3
ut
m3

Manobre
Oficial 1a d'obra pública
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Bastiment+tapa perico ser., fosa 42x42x4 cm, C-250
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.

17,50
21,00
48,85
24,56
72,41

10,7275
12,8730
4,8850
24,5600
2,1723
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
55,22

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

____________________________________________________________________________________________
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Subminstre i col·locació de bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 415x415x43 mm, Clase
C-250 (per anar a calçada), col.locat amb morter de ciment 1:6 elaborada l'obra amb formigonera de 165 l i un
anell perimetral de Formigó HM-20/P/20/I de 20 cm d'amplada i 15 cm de gruix.
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Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
A0140000
B0111000
B0382300
C1331100
C13350C0
C1502E00
A%AUX0010150

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
FDKPRE40
UT PERICO PREFABRICAT DE 38X38X55CM,SOLERA LLIT DE SORRA

A012N000
B0TAPS75
B0312500
B0MOTL40
C1315010

1,052
3,000
0,014
1,000
0,088

h
ut
tn
ut
hr

Oficial 1a d'obra pública
Tap per tubs de pe 90/75
Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
Arqueta prefabrica de 40
Retroexcavadora petita

21,00
0,34
15,55
18,37
33,59

22,0920
1,0200
0,2177
18,3700
2,9559
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
44,66

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
FG314506

ML CONDUCTOR CU,UNE RV-K 0,6/1 KV,4X6MM2,COL.TUB

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub
A013H000
A012H000
%NAAA00000150
BG314500

0,060
0,060
1,500
1,020

h
h
%
ml

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista
Medis auxiliars
Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 4x6mm2

18,50
21,00
2,40
5,80

1,1100
1,2600
0,0360
5,9160
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
8,32

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
FG380902

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

h
h
%
u
m

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
Medis auxiliars
P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus
Conductor Cu nu,1x35mm2

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
A012H000
A013H000
%NAAA00000150
BGW38000
BG380900

0,100
0,100
1,500
1,000
1,020

21,00
18,50
4,00
0,39
2,35

2,1000
1,8500
0,0600
0,3900
2,3970
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
6,80

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
FGHJKL00

ML TUB POLIETILE COEXTRUCCIO 90/75

Tub flexible, exterior corrugat i interior llis, de polietile co-extrusionat , de diametre nominal interior 75 mm, segons
norma UNE 50086-2-4N, amb la part proporcional de maniguets d'unio i la part proporcional de corbes i desalineacions un grau de resistencia IP54, inclou malla senyalitzadora de servei d'enllumenat públic.
A013H000
BAVAREP0
BG221K20

0,100 h
1,070 ut
1,030 ml

Ajudant electricista
BANDA DE SENYALITZACIÓ
Tub corrugat de polietile de 75 mm diametre interior

18,50
0,08
1,85

1,8500
0,0856
1,9055
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
3,84

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
FGUALVIA

ut

Peces laterals per gual de vianants G-120

Peces prefabricades de fromigó per laterals de gual de vianants, tipus G-120, format per 2 peces prismàtiques planes de 60x28x20, 1 peça lateral esquerre de 60x28x25 visellada i 1 peça lateral dreta de 60x28x25 visellada, segons detall de projecte. Col·locades sobre solera de formigó i rejuntades amb morter de ciment.
A012N000
A0140000
B0641090
B0704200
BGUAD120
BGUAE120
BGUAC120

2,000
2,000
0,250
0,150
1,000
1,000
2,000

h
h
m3
tn
ut
ut
ut

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
Morter M-4a (4 N/mm2) granel
Peça lateral dreta G-120
Peça lateral esquerre G-120
Peça lateral plana G-120

21,00
17,50
67,56
29,12
52,00
52,00
44,00

42,0000
35,0000
16,8900
4,3680
52,0000
52,0000
88,0000
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
290,26

Registre d'Entrada

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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Subministre i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó, sense fons i col·locada sobre llit de sorra, amb referència PA-4, per a la ubicació d'una tapa de 40x40 cm. Inclou la col·locació de taps en tots els conductes d'entrada i
sortida de les instal·lacions.

QUADRE DE DESCOMPOSATS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
QUANTITAT UD RESUM
PREU
SUBTOTAL
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR2B1105
m2 Anivellament+repassada terr.,manuals,pend.>12%

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent superioral 12 %
0,114 h
1,500 %

Oficial 2a jardiner
Medis auxiliars

20,00
2,30

2,2800
0,0345
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
2,31

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
FR721AJ0

M2 Hidromanta especies vegetals

Hidrosembra especial, anomenada hidromanta, de barreja de llavors per a gespa , amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a
5000 m2, per a la major implantació de les especies vegetals hidrosembrades.
A012P000
B0111000
BR34J000
BR361100
BR3A7000
BR3PAN00
BR4U1J00
C1503000
CR713300
A%AUX0010150

0,018
0,010
0,015
0,045
0,030
0,200
0,035
0,018
0,001
1,500

h
m3
kg
kg
kg
kg
kg
h
hr
%

Oficial 1a jardiner
Aigua
Bioactivador microbià
Estabilitzant sint.base acrílica
Adob miner.sòlid fons alliberament lent
Encoixinament p/hidrosembres fibra semicurta
Barreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/flor
Camió grua
Hidrosembradora muntada s/camió,2500l,bomba 15-20kW
Medis auxiliars

21,00
1,86
7,54
9,35
5,70
1,05
15,25
50,82
40,43
0,40

0,3780
0,0186
0,1131
0,4208
0,1710
0,2100
0,5338
0,9148
0,0404
0,0060
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
2,81

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
FRASTAPA

ut

Recol·locació de tapa existent a nova rasant

h
h
t
m3

Oficial 1a d'obra pública
Manobre
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2
Form.no estructural HNE-15/P/40

Recol·locació de tapa existent rodona de 60 cm de diàmetre, a nova rasant
A012N000
A0140000
B0710250
B06NN14C

0,300
0,600
0,040
0,100

21,00
17,50
33,61
65,07

6,3000
10,5000
1,3444
6,5070
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
24,65

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
M9RZUX10

ut

Desmuntatge p/situar a nova rasant marc,tapa pous clavegueres,ob

Desmuntatge per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis. Inclòs acopi de l'element a l'obra o magatzems de les brigades per a la seva recol·locació.
A012N000
A0150000
%NAAA0250
C1101200

0,200
0,200
2,500
0,333

h
h
%
h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre especialista
Despeses auxiliars
Compressor+dos martells pneumàtics

21,00
18,50
7,90
17,77

4,2000
3,7000
0,1975
5,9174
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
14,01

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb UN CÈNTIMS
SEG0001

ut

Mesures seguretat i salut durant l'obra

La implantació de mesures de seguretat i salut a l'obra i redacció del Pla de Seguretat i Salut, es considera inclosa
en el preu de cada una de les partides de la documentació tècnica.
H1410000
H1510000
H1210000
H1610000

1,000
1,000
2,000
1,000

ut
ut
ut
ut

Proteccions individuals
Proteccions col·lectives
Implantacions d'obra
Mesures preventives

60,00
60,00
40,00
20,00

60,0000
60,0000
80,0000
20,0000
_____________________________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
220,00

Registre d'Entrada

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS
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A012P200
%NAAA00000150

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01.01 ENDERROCS
F21R12A0

u

Tala cistella mecànica arbre 6-10m,soca vista,aplec+càrreg+trans

6

F21QV010

6,000
_____________________________________________________
6,000
159,27
955,62
Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, g

UT

Desmuntatge de qualsevol element urbà de tipologia (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió
i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF
Bancs
Paperera
Pilones

F21H1441

u

3
1
5

3,000
1,000
5,000
_____________________________________________________
9,000
19,44
174,96

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=4m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, o poste de semaforització accessoris i elements de
subjecció, de fins a 8 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió i acopi de l'element
a l'obra o magatzems de les brigades per a la seva recol·locació.
1

M9RZUX10

1,000
1,000
50,62
_____________________________________________________
1,000
50,62
50,62

ut Desmuntatge p/situar a nova rasant marc,tapa pous clavegueres,ob

Desmuntatge per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis. Inclòs
acopi de l'element a l'obra o magatzems de les brigades per a la seva recol·locació.
Previssió

E2135132

ML

5

5,000
_____________________________________________________
5,000
14,01
70,05
Enderroc mur maçon.,martell trenc.,càrrega mec.

Enderroc amb mitjans mecànics de paret de tanca d'obra de rajol o de mur de maçoneria, de fins a
60 cm d'amplada i 100 cm d'alçada com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
Muret
Fonament

F219FFA0

1
1

m

20,000
20,000

0,600
0,800

1,000
0,800

12,000
12,800
_____________________________________________________
24,800
32,34
802,03
Tall paviment form/aglomerat. h>=10cm

Doble tall en paviment de formigó/aglomerat de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir, i enderroc del paviment de formigó. Incloent la càrrega de runa sobre camió o contenidor, transport i canon d'abocador.
Tram final
Gual nou

F219130Z

m

1
1

38,000
6,000

38,000
6,000
_____________________________________________________
44,000
2,91
128,04
Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada (gual existent) col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

F2193A06

m

1
1
18

16,000
6,000
2,500

16,000
6,000
45,000
_____________________________________________________
67,000
14,31
958,77
Demol.rigola form.,martell trenc. carreg.mec.s/camió

Demolició de rigola de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador o compressor i càrrega
mecànica sobre camió
Tram final
Gual nous

1
1

16,000
6,000

16,000
6,000
_____________________________________________________
22,000
2,97
65,34

____________________________________________________________________________________________
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Tram final
Gual nous
Intermitencies
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Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
F2194JF5
m2
Demol.paviment panot.sob/form.,g<=15cm,ampl.<=2m,retro.+mart.tre

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador o compressor, i/o amb mitjans manuals en
els encontres amb la façana i baixants exteriors per tal de no malmetre'ls, i càrrega sobre camió

F2194XF1

m2

1

6,000

1,500

9,000
_____________________________________________________
9,000
5,24
47,16
Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Davant muret

F2194AL5

m2

1

32,000

0,600

19,200
_____________________________________________________
19,200
7,48
143,62
Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Adaptació final

F2R54235

m3

1

5,000

2,000

10,000
_____________________________________________________
10,000
4,96
49,60
Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Muret de pedra
Vorada
Rigola
Panot
Aglomerat
Formigó

F2RA7580

m3

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

38,660
67,000
33,000
9,000
19,200
10,000

50,258
15,678
3,861
2,340
3,744
2,600
_____________________________________________________
78,481
3,65
286,46
Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. no espec
0,300
0,300

0,600
0,300
0,200
0,150
0,200

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Muret de pedra
Vorada
Rigola
Panot
Aglomerat
Formigó

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

38,660
67,000
33,000
9,000
19,200
10,000

0,300
0,300

0,600
0,300
0,200
0,150
0,200

50,258
15,678
3,861
2,340
3,744
2,600
_____________________________________________________
78,481
8,92
700,05
_______________

4.432,32

Registre d'Entrada

TOTAL CAPITOL 01.01 ENDERROCS ...................................................................................................
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Gual nou

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01.02 MOVIMENTS DE TERRES
E222B423

m3

Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo

Desplaçament columna
Fonaments
Arquetes

E2241100

1
1
1

m2

32,000
1,000
0,800

0,300
1,000
0,800

0,600
1,000
0,800

5,760
1,000
0,512
_____________________________________________________
7,272
9,36
68,07
Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Desplaçament columna
Fonaments
Arquetes

F228U010

m3

1
1
1

32,000
1,000
0,800

0,300
1,000
0,800

9,600
1,000
0,640
_____________________________________________________
11,240
1,78
20,01
Rebliment+picon.rasa,a0.6m,sauló s/garbellar,g<=25cm

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
Desplaçament columna

F2285D0F

m3

1

32,000

0,300

0,300

2,880
_____________________________________________________
2,880
33,58
96,71
Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g=25-50cm,pi

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
Desplaçament columna
Fonaments
Arquetes

F221C272

m2

1
0,4
0,4

32,000
1,000
0,800

0,300
1,000
0,800

0,300
1,000
0,800

2,880
0,400
0,205
_____________________________________________________
3,485
17,90
62,38
Excav.p/caixa pav.,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.dire

Vorera
de v1 a v2
de v2 a v3
de v3 a v4
de v4 a v5
de v5 a v6
de N0 a N1
de N1 a N3
de N3 a N5
de N5 a N7
de N7 a N10
de N10 a N12
de N12 a N14
de N14 a N15
de N15 a N16
de N16 a N17
de N17 a final
de N73 a N74
de N74 a N75
de N75 a N76
de N76 a N77
de N77 a N78
de N78 a N79
de N79 a N80
de N80 a vorera

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,280
0,290
0,275
0,250
0,175
0,175
0,260
0,955
3,155
4,570
3,670
1,985
1,185
2,350
2,720
1,030
0,030
0,175
0,660
2,010
5,635
11,380
14,810
15,140

8,460
9,500
8,500
9,000
9,900
4,000
4,000
4,000
4,000
6,000
4,000
4,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,500
3,000
3,500
3,500
3,500

2,369
2,755
2,338
2,250
1,733
0,700
1,040
3,820
12,620
27,420
14,680
7,940
2,370
4,700
5,440
3,090
0,060
0,350
1,320
5,025
16,905
39,830
51,835
52,990
_____________________________________________________
263,580
5,70
1.502,41
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Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió. Incloent transport i canon d'abocador.
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Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR2B1105
m2
Anivellament+repassada terr.,manuals,pend.>12%

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent superioral 12 %

F2R35069

m3

1
1

215,000
15,000

215,000
15,000
_____________________________________________________
230,000
2,31
531,30
Transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,carreg.mec.,rec.10

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Excavació general
Subtotal
Esponjament

F2R45069

m3

1

263,580

263,580

263,580
1.497,13
39,537
_____________________________________________________
303,117
5,68
1.721,70
Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 12t,rec.1
0,15

263,580

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Rase d'E.P.
Terraplenat rase
Subtotal
Esponjament

F2RA7LP0

m3

1
-1

7,272
3,485

7,272
-3,485

3,787
32,04
0,568
_____________________________________________________
4,355
8,46
36,84
Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6
0,15

3,787

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Provinents de la Carrega+Transport
Provinents del Transport

1
1

4,355
303,117

4,355
303,117
_____________________________________________________
307,472
3,75
1.153,02
_______________

5.192,44

Registre d'Entrada

TOTAL CAPITOL 01.02 MOVIMENTS DE TERRES ...............................................................................
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talús

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01.03 PAVIMENTACIÓ
F227R00F

m2

Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

F921R01F

M3

1
1
1

85,000
2,750
5,400

2,000

170,000
2,750
1,500
8,100
_____________________________________________________
180,850
0,80
144,68
Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats form.,estesa+pic

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Vorera

E7B111A0

m2

1

85,000

2,000

0,200

34,000
_____________________________________________________
34,000
20,85
708,90
Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,100-110g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir
Vorera

F9241131

m2

1

85,000

2,000

170,000
_____________________________________________________
170,000
1,92
326,40
APLICACIÓ SAULO SOLID 10 CM. AMB ESTESA MANUAL

Aplicació de paviment natural de sauló estabilitzat de 10 cm de gruix, tipus SAULÓ SÒLID o equivalent, amb mitjans manuals, amb alimentació de carretilles desde planta dosificadora mòvil.
Inclou aportació de sauló processat i clasificat de pedrera, amb un percentatge del 14 % mínim inferior a les 8 micres.
Mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42%
+ CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%,
afegint la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de
CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Subministre directe a estenedora sobre cadenes amb sensors de nivell i regle vibradora, amb estesa
de 10 cm. de gruix.
Es preveu estacat i cable de nivell guia si es convenient.
Piconat al 95 % PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
Inclou tall junts de dilatació, necessaris per aconseguir una resisténcia a la compressió superior als
3,50 megapascals/m². Incloent aportació i retirada equipament.
Aquesta partida es portarà a terme per una empresa amb el procediment d'aplicació certificat.

F9241231

m2

1

8,000

1,900

15,200
_____________________________________________________
15,200
50,56
768,51
APLICACIÓ SAULO SOLID 10 CM. AMB ESTENEDORA

Aplicació de paviment natural de sauló estabilitzat de 10 cm de gruix, tipus SAULÓ SÒLID o equivalent, mitjançant estenedora sobre cadenes amb regle vibratori d'alta frecuencia, amb alimentació
per dúmper 10 tn desde planta dosificadora mòvil.
Inclou aportació de sauló processat i clasificat de pedrera, amb un percentatge del 14 % mínim inferior a les 8 micres.
Mescla del àrid aportat amb 1 kg/m3 de una barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42%
+ CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%,
afegint la humitat característica necessària d'acord amb resultats previs laboratori, més 120 kg/m3 de
CIMENT II/A 42,5R UNE-EN 197-1:200/RC-03.
Subministre directe a estenedora sobre cadenes amb sensors de nivell i regle vibradora, amb estesa
de 10 cm. de gruix.
Es preveu estacat i cable de nivell guia si es convenient.
Piconat al 95 % PM amb corró metàl·lic vibrant i amb corró pneumàtic estàtic.
Inclou tall junts de dilatació, necessaris per aconseguir una resisténcia a la compressió superior als
3,50 megapascals/m². Incloent aportació i retirada equipament.
Aquesta partida es portarà a terme per una empresa amb el procediment d'aplicació certificat.
Vorera

F9787BD1

1

m

77,000

1,900

146,300
_____________________________________________________
146,300
22,13
3.237,62
Rigola HM-30/P/10/I+E, ampl.=30cm,h=25-30cm

Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat. Inclòs encintat dels embornals.
Tram final
Gual nou

1
1

38,000
6,000

38,000
6,000

____________________________________________________________________________________________
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Vorera
Adaptació
Gual nou

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Per la formació de guals rebaixats.
Tram final
Gual nou

F935171J

1
1

M3

38,000
6,000

38,000
6,000
_____________________________________________________
44,000
30,47
1.340,68
Base grava-cim.GC25,estesa+picon.98%PM

Base de grava-ciment GC25, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Previssió fronjalls

FGUALVIA

1

5,000

1,000

0,200

1,000
_____________________________________________________
1,000
32,18
32,18

ut Peces laterals per gual de vianants G-120

Peces prefabricades de fromigó per laterals de gual de vianants, tipus G-120, format per 2 peces
prismàtiques planes de 60x28x20, 1 peça lateral esquerre de 60x28x25 visellada i 1 peça lateral dreta de 60x28x25 visellada, segons detall de projecte. Col·locades sobre solera de formigó i rejuntades
amb morter de ciment.
caps de gual vIanants

E9361560

1

m2

1,000
_____________________________________________________
1,000
290,26
290,26
Solera formigó HM-20/P/20/I,g=10cmcamió

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió
Gual nou

F9C31324

m2

1

6,000

6,000
_____________________________________________________
6,000
10,71
64,26
Paviment terratzo palet riera,30x30cm,preu alt,mort.1:6,ext.

Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces a tallar i adaptar a façanes, baixants, guals i tapes de registres dels serveis existents. Inclosa part proporcional de panot ratllat per
senyalització pas vianants. Inclou totes les peces amida per la formació de guals.
Gual nou

FRASTAPA

1

6,000

6,000
_____________________________________________________
6,000
19,67
118,02

ut Recol·locació de tapa existent a nova rasant

Recol·locació de tapa existent rodona de 60 cm de diàmetre, a nova rasant
Previssió

5

5,000
_____________________________________________________
5,000
24,65
123,25
_______________

7.548,56

Registre d'Entrada

TOTAL CAPITOL 01.03 PAVIMENTACIÓ...............................................................................................
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CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
44,000
8,95
393,80
F965A6D5
m
Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.for

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01.04 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
ut Sabata de fonamentació per columna enllumenat, h=8

Sabata de fonamentació per columna enllumenat, de mides totals 80x80x100 cm, amb formigó
HA-25/B/20/IIa abocat desde camió. Inclòs ancoratges d'acer roscat de diàmetre 12 mm i llargada
70 cm, femella i contrafemella per anivellació i fixació de la platina de 300x300x6 mm, tub flexible
corrugat de diàmetre 80 mm amb un grau de resistència al xoc de 5, pel pas de la instal·lació.
Columna

FDKPRE40

UT

1

1,000
_____________________________________________________
1,000
62,43
62,43
PERICO PREFABRICAT DE 38X38X55CM,SOLERA LLIT DE SORRA

Subministre i col·locació d'arqueta prefabricada de formigó, sense fons i col·locada sobre llit de sorra,
amb referència PA-4, per a la ubicació d'una tapa de 40x40 cm. Inclou la col·locació de taps en tots
els conductes d'entrada i sortida de les instal·lacions.
Previssioó

FDKCAL40

UT

2

2,000
_____________________________________________________
2,000
44,66
89,32
BASTIMENT+TAPA PERICO SERV.FOSA 42X42X4CM, CALÇADA C-250

Subminstre i col·locació de bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 415x415x43
mm, Clase C-250 (per anar a calçada), col.locat amb morter de ciment 1:6 elaborada l'obra amb formigonera de 165 l i un anell perimetral de Formigó HM-20/P/20/I de 20 cm d'amplada i 15 cm de
gruix.
Previssioó

EGD1222E

u

2

2,000
_____________________________________________________
2,000
55,22
110,44

Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Previssioó

FG314506

ML

1

1,000
_____________________________________________________
1,000
21,71
21,71
CONDUCTOR CU,UNE RV-K 0,6/1 KV,4X6MM2,COL.TUB

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en
tub
Nova rasa

FGHJKL00

1

ML

38,000

38,000
_____________________________________________________
38,000
8,32
316,16
TUB POLIETILE COEXTRUCCIO 90/75

Tub flexible, exterior corrugat i interior llis, de polietile co-extrusionat , de diametre nominal interior 75
mm, segons norma UNE 50086-2-4N, amb la part proporcional de maniguets d'unio i la part proporcional de corbes i desalineacions un grau de resistencia IP54, inclou malla senyalitzadora de servei
d'enllumenat públic.
Nova rasa

FG380902

1

m

32,000

32,000
_____________________________________________________
32,000
3,84
122,88
Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Nova rasa

EDESPLAÇA

1

UT

32,000

32,000
_____________________________________________________
32,000
6,80
217,60
DESPLAÇAMENT DE PUNT EXISTENT

Columna

1

1,000
_____________________________________________________
1,000
81,33
81,33
_______________

TOTAL CAPITOL 01.04 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT ..............................................................

1.021,87

____________________________________________________________________________________________
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ENLLUM01

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01.05 JARDINERIA I MOBILIARI
M2

Hidromanta especies vegetals

Hidrosembra especial, anomenada hidromanta, de barreja de llavors per a gespa , amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2, per a la major implantació de les especies vegetals hidrosembrades.
talús

F21QMUNT

UT

1
1

215,00
15,00

215,00
15,00
_____________________________________________________
230,000
2,81
646,30
Muntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, g

Muntatge de qualsevol element urbà de tipologia (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i
transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF
Bancs
Paperera
Pilones

3
1
5

3,000
1,000
5,000
_____________________________________________________
9,000
37,15
334,35
_______________

980,65

Registre d'Entrada

TOTAL CAPITOL 01.05 JARDINERIA I MOBILIARI .................................................................................
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FR721AJ0

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACCES A VIANANTS CARRER VISTA ALEGRE
CODI
RESUM
UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
PREU
IMPORT
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPITOL 01.06 SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT
SEG0001

ut Mesures seguretat i salut durant l'obra

Mesures de seguretat

CQ000001

1

1,000
_____________________________________________________
1,000
220,00
220,00

ut Assajos i comprovacions en compliment del pla de control de qual

Els assajos i comprovacions en compliment del pla de control de qualitat corresponents a: Control de
recepció dels materials a obra amb recopilació de les fulles de subministrament, etiquetes, albarans
de subministrament, certificats de garantia del fabricant, documents de conformitat (CE) i realització
dels assajos que la direcció facultativa cregui convenients.
Pla de control

1

1,000
_____________________________________________________
1,000
150,00
150,00
_______________

TOTAL CAPITOL 01.06 SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT .......................................
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TOTAL ........................................................................................................................................................

370,00
____________
19.545,84
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RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL
RESUM
EUROS
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01
ENDERROCS ........................................................................................................................................................................
4.432,32
01.02
MOVIMENTS DE TERRES ...................................................................................................................................................
5.192,44
01.03
PAVIMENTACIÓ....................................................................................................................................................................
7.548,56
01.04
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT ....................................................................................................................................
1.021,87
01.05
JARDINERIA I MOBILIARI ....................................................................................................................................................
980,65
01.06
SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT ............................................................................................................
370,00
___________________
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL
19.545,84
13,00 % Despeses Generals .........................
2.540,96
6,00 % Benefici industrial .............................
1.172,75
______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
3.713,71
SUBTOTAL

23.259,55

21,00 % I.V.A. .................................................................................

4.884,51

______________________
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA
28.144,06
TOTAL PRESSUPOST GENERAL

______________________
28.144,06

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS

Girona, a desembre de 2018.

Registre d'Entrada

Serveis Tècnics Municipals

____________________________________________________________________________________________
18 de desembre de 2018
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Ajuntament de Girona

Dades de l'obra

Promotor / Propietari
Ajuntament de Girona
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Serveis Tècnics Municipals - Ajuntament de Girona
Tipologia de l'obra
Es tracta de fer l’últim tram de vorera, costat dret del carrer Vista Alegre, per poder donar tota la volta al parc, amb
“peus secs”.
A petició especifica dels veïns, volen que el tractament superficial d’aquesta vorera, sigui del mateix material que el
passeig mirador, “sauló sòlid”. Farà 1.80 m d’amplada, i en el seu tram final, quan s’uneixi amb el passeig mirador,
es construirà un pas de vianants per creuar el carrer i poder accedir correctament a l’escala i l’ascensor direcció
Escola Annexa i Institut Vicens Vives.
Per poder fer possible la vorera, en el seu tram final, caldrà enderrocar el muret existent de pedra, que salva el
desnivell entre el carrer i el terraplenat del talús del parc. També per petició explicita dels veïns, no caldrà reconstruir
el muret a nova alineació ja que el que es projecta en aquesta zona es la retirada de tot el terraplenat d’aquesta part
final de llengua, suavitzant-lo de tal manera que no sigui un obstacle visual. Per tal cosa caldrà retirar els arbres
d’aquest monticle i recol·locar a nova rasant el mobiliari existent en aquest punt.
Situació
Adreça:
Codi postal:
Població:

Carrer de Vista Alegre
17004
Girona

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
En cas d'accident, el centre assistencial més proper és el Centre d’Atenció Primària CAP Montilivi.
C. Castell de Solterra, 11-17 - 17003 GIRONA - Tel.: 972 22 52 84
Disposa de bona comunicació amb l’Hospital de Girona “Dr. Josep Trueta” ,
Av. França s/n (Girona) Tel. 972 20 27 00 i amb l’hospital provincial de Sta. Caterina, amb adreça al Parc Hospitari
Martí i Julià, amb telf. 972 18 25 00, i d’altres Clíniques, totes elles amb servei permanent d'urgències.
Altres telèfons d’interès:
-Emergències: 112
-Urgències sanitàries: 061
-Ambulàncies: 972 41 00 10
-Creu Roja: 972 22 22 22

Registre d'Entrada

Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut
complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 23.259,55€. (vint-i-tres mil dos-cents cinquanta-nou
euros amb cinquanta-cinc cèntims).
Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos.
Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones.
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Identificació de les obres
Al carrer Vista Alegre, enfront del passatge del Picapedrers, i de l’accés al recent ascensor, caldria un pas de
vianants, per accedir a l’aparcament, i des d’aquest punt fer una vorera al carrer Vista Alegre (la vorada ja hi es) fins
enllaçar amb l’existent del carrer Morató i Grau, fent de perímetre del Parc.

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en
particular en les següents activitats:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular
si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents
feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de
l'obra.
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el
moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
personal.

Identificació dels riscos.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 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 són, caigudes, talls, cremades, erosions
i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
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Mitjans i maquinària
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Enderrocs
Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Moviments de terres i excavacions
Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
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Fonaments
Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
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Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalçaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Estructura
Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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Revestiments i acabats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
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Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front 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 la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxat en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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-

-

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
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
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions
veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats

Relació de normes i reglaments aplicables en relació amb la Seguretat i la
Salut a les Obres de Construcció
(en negreta les que afecten directament a la Construcció)

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales.
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevención
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de
2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
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RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.
Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.
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Mesures de protecció individual

2006)”.

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo.
Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril
de 2003)”.
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971).

Registre d'Entrada

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificat per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
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RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86.
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificació O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de
1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de
noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de
abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de
1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de
instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución
de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17
de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de
1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril
de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.
RD 396/2006 de 31 de març (BOE: 11/04/2006)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

RD 614/2001 de 8 de junio (BOE: 21/06/2001)
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció.
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RD 286/2006 de 10 de març (BOE: 11/03/2006)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
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O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
En vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28
de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment
per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

Girona, desembre de 2018

Registre d'Entrada

Serveis Tècnics Municipals
Ajuntament de Girona
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Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección
personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
Modificació: BOE: 22/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias.
Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros
mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias:
mascarillas
auto filtrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias:
filtros químicos
y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
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