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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta mem¸ria forma part dels treballs de consultoria encarregats per lôAjuntament de 
Moi¨ a lôenginyeria CIAE Enginyers amb lôobjecte dôelaborar el Projecte de renovació del 

clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el Carrer del Saiol. 

Lôobjectiu dôaquest ®s, dôacord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 
criteris fixats pel departament t¯cnic de lôAjuntament de Moi¨, la definici· de les obres que 
permetran substituir els colĿlector dôaig¿es unit¨ries del carrer del Remei el qual es troba en 
un avanat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en lôenderroc del colĿlector actual de de formig· i di¨metre 600 mm i 
la substituci· per un altre de formig· armat i di¨metre 1.000 mm. En lôactuaci· es re 
connectaran tots els colĿlectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 
embornals existents.  

2. ANTECEDENTS 

La vila de Moi¨ est¨ envoltada per la costa de la Creu (832 metres) i la del Salgot (852 
metres). Moi¨ est¨ situat a 717 metres d'altura sobre el nivell del mar i amb un terme de 
75,15 quil¸metres quadrats. Actualment t®  una poblaci· de 6.201 habitants. 
Geogr¨ficament, la poblaci· est¨ situada a 52 kil¸metres de Barcelona, 27 kil¸metres de 
Vic i 25 kil¸metres de Manresa. 

Lôactuaci· en concret sôemplaa al carrer Remei entre les cruµlles conformades per el 
carrer de Sant Feliu Comadran i el carrer del Saiol. A continuaci· es mostra una imatge 
dôubicaci·: 

 

 
Figura 1: Emplaçament del projecte 
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Figura 2: Carrer del Remei en la zona d’actuació prevista al present projecte 

Previ a lôenc¨rrec del present projecte, es va redactar lôany 2018, el Pla Director de 
Clavegueram del municipi.  

Dins del propi pla director, ja va es diagnosticar que hidr¨ulicament aquest era un eix de 
drenatge important, i que amb lôactual di¨metre de 600 mm, el carrer del remei pot patir 
aixecament de tapes en pluja de temps de retorn 2 anys.  

 

 
Figura 3: Problemàtica hidràulica al carrer del Remei durant les tempestes de temps 

de retorn 2 anys 
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El mateix Pla Director, fent ¼s del model hidr¨ulic de la xarxa, proposa la substituci· del 
colĿlector per un altre de dimensi· superior (de 600 a 1000 mm). 

Es mostra a continuaci· la fitxa dôactuaci· inclosa al Pla Director, on es proposa substituir 
330 m de colĿlector amb un import total de 188.6333,31 euros.  

 
Figura 4: Fitxa d’actuació inclosa al Pla Director 2018 
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Finalment, durant el segon semestre de 2021 lôAjuntament va encarregar a lôempresa 
Sanitec Rehabilitaci· S.L la inspecci· parcial del tram a substituir, comprovant que es troba 
amb moltes patologies, algunes dôelles pr¯vies a la fallida estructural completa. Aquest fet 
pot acabar provocant lôaparici· de brandons o sots en calada, comportant un greu perill 
per els usuaris de la via. 

 
Figura 5: Fotografia de l’estat del col·lector en alguns trams del carrer del Remei 

(Font: Sanitec Rehabilitació). 

 

Per tant, tant des del punt de vista hidr¨ulic com des del punt de vista estructural, el 
colĿlector es troba en una situaci· l²mit que demana dôuna r¨pida substituci· del mateix, per 
garantir la seguretat p¼blic en funcionament ordinari i durant episodis de pluges.  

3. SITUACIÓ ACTUAL 

Lôactual claveguera est¨ conformada per un colĿlector de di¨metre 600 mm amb diferents 
estats de conservaci· segons la inspecci· realitzada per lôempresa Sanitec. A lôannex 1, 
sôadjunten les fitxes dôinspecci· de diagnosi realitzada per la mateixa empresa, durant les 
filmacions realitzades amb el robot CCTV. 

Actualment ja sôha executat un primer tram de lôactuaci· amb la substituci· del tram 
compr®s entre la carretera de de Manresa i uns metres m®s avall del carrer Feliu 
Comadran Perich.  

El tram que resta per substituir (objecte del present projecte) actualment es produeix efecte 
embut i provoca que durant episodis de pluja rellevants, entri en pressi· de la darrera tapa 
executada en la primera fase. 

En el tram objecte del present projecte, entre el carrer Feliu Comadran Perich i Ronda del 
Saiol, existeixen 8  pous de registre que de mitjana es situen aproximadament cada 27 m.  

El pendent mitj¨ actual del colĿlector es del 4,1 %. 
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Es mostra a continuaci· el perfil hidr¨ulic del colĿlector incl¸s a la fitxa del Pla Director i que 
ha servit de base per la elaboraci· del present projecte: 

 
Figura 6: Perfil hidràulic del col·lector actual 

4. DADES DE PARTIDA 

A petici· municipal no sôha realitzat aixecament topogr¨fic i sôha encaixat la soluci· fent 
servir la cartografia 1:1000 que ha aportat el propi ajuntament. 

Dôaltra banda lôAjuntament ha aportat informaci· de sondeigs realitzat al terreny que 
permeten con¯ixer el subsol existent i determinar les condicions dôexcavaci· que es 
donaran a lôobra. 

 
Figura 7: Esquema d’ubicació dels sondeigs realitzats 
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A lôannex 02 sôinclouen els resultats de la campanya de camp que resumeixen a 
continuaci·: 

o Els dos sondeigs realitzats m®s al nord apareix un primer estrat dôaproximadament 
50 cm de reblert antr¸pic/urbans i despr®s una estrat dôargiles vermelles dôentre 2 i 
2,5 m de profunditat. Posteriorment apareixen lutites resistents.  

o En el sondeig 3, situat m®s al sud, despr®s del reblert apareix un estrat dôargiles 
vermelles de pot¯ncia menor (1 m) i ja apareixen lutites resistents.  

Per tant es dedueix de lôanterior que en la fase 1 (nord) hi havia un terreny granular fins a 
2,5 m de profunditat i despr®s pedra resistent i en la fase 2, la pedra apareixer¨ a partir 
dels 1,5 m de profunditat. 

Per les caracter²stiques del materials, per sota del reblert antr¸pic, es podr¨ mantenir 
talussos fora inclinats fins a 1:5 en les rases dôexcavaci·. 

Tot i aix², es disposar¨ tal com preveu la norma de sistemes dôentibaci· a partir de 1,65 m 
de fond¨ria dôexcavaci· per garantir en tot moment la seguretat dels treballadors que baixin 
a la rasa.  

5. CRITERIS DE DISSENY 

5.1. BASES DE DISSENY DE LES OBRES DE CAPÇALERA 

A continuaci· sôexposen les bases de disseny utilitzades per les obres de conducci· que es 
projecten: 

▪ Dissenyar canonades amb materials que compleixin amb els criteris de resist¯ncia i 
durabilitat establerts per la norma vigent. 

▪ Establir pels nous colĿlectors un di¨metre de DN 1000 mm (di¨metre interior), per 
garantir la capacitat de desgu¨s que va preveure el pla director. Les canonades 
seran de formig· armat fabricades per compressi· radial, classe III ASTM amb 
endoll de campana i extrem mascle fresat amb canal per a allotjament de la junta 
dôestanquitat DS GRV. Anir¨ disposat en dos trams i connectar¨ els nous pous de 
registre a la xarxa de clavegueram del municipi. 

▪ El colĿlectors hauran de trobar-se sempre com a m²nim a 1 m respecte la rasant, 
comptant des de la clau del tub.  

▪ El pendent mai ser¨ menor a 0.5 % en els nous colĿlectors projectats per garantir 
que no es quedin retingudes les aig¿es. Tampoc superaran el 5% de pendent per 
garantir que les velocitats no siguin excessivament elevades i acabin desgastant el 
material.  

Per simplificar els processos constructius, sôha decidit utilitzar pous de registre 
prefabricats ja que sôadapten a les necessitats dôaquest projecte.  

El pou de registre estar¨ conformat per elements prefabricats de formig· HA ï 30, 
segon UNE EN 1917:2002 i dôacord amb els criteris definits pel plec de 
prescripcions t¯cniques: 
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o Una base de formig· armat circular de 1.200 x 1.200 mm i 1.200 mm 
dôalada, tindr¨ acabat vertical mascle per a connectar anells o llosa de 
tancament, marca i model Arenazada o equivalent. 

o Les parets dels pous seran amb anells prefabricats de formig· armat de 150 
mm de gruix i 500 mm dôalada tot i que cada pou tindr¨ la seva altura 
particular. Les parets estaran acabades amb un con de reducci· asim¯tric 
de di¨metre inferior 1.200 mm, di¨metre superior 600 mm i altura de 700 
mm. Es colĿlocaran juntes dôestanqueµtat entre anells i con, es repassaran 
les juntes interiors amb morter de ciment especial sense retracci· tipus Sika 
monotop 612 o equivalent. 

o Per completar el pou, sôinstalĿlar¨ un marc i tapa per a pou de registre model 
GEO PKSR D400 o equivalent realitzats en fos de grafit esferoidal, ser¨ 
articulada, extraible en posici· vertical, auto-centrada en el seu marc per 5 
guies i prevista de junta de polietil¯ anti-soroll, anti-desplaament i 
antilliscant. Inclou subministrament i colĿlocaci· de juntes dôestanqueµtat 
entre anells de rep¨s de juntes interiors amb morter de ciment especials 
sense retracci· tipus Sika monotop 612 o equivalent. 

La instalĿlaci· de tots els elements es realitzar¨ dôacord amb els est¨ndards 
segons UNE 1917, ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Pou de registre prefabricat. 

5.2. CABALS DE DISSENY 

El present projecte no inclou c¨lcul hidr¨ulic ja que es projecta lôactuaci· de substituci· 
dôun colĿlector que ja va ser estudiat detalladament al pla director per determinar els seu 
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di¨metre. La petici· per serveis t¯cnics municipals a Ciae Enginyers, va ser la redacci· 
dôun projecte que substituµts 213 ml de colĿlector del carrer Remei, que actualment ®s de 
di¨metre 600 mm, per un altre de formig· armat de di¨metre interior 1.000 mm.  

Tot i aix², sôextreuen les seg¿ent dades hidr¨uliques del Pla Director: 

• Capacitat hidr¨ulica m¨xima del colĿlector actual: 670 l/s. 

• Capacitat m¨xima necess¨ria del colĿlector futur: 3.300 l/s. 
 

6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 

La soluci· projectada sôha elaborat intentant reproduir de forma fidedigne la proposta 
geom¯trica del pla director, per aix² garantir la capacitat de drenatge que va ser 
determinada com a necess¨ria.  

Per fer-ho sôha agafat el perfil longitudinal del colĿlector futur DN 1000 mm incl¸s a la fitxa 
del Pla Director, i sôha implementat al traat del projecte a partir de les cotes altim¯triques 
abstretes de la cartografia 1.1000 aportada per lôAjuntament. 

A continuaci· es mostra el perfil longitudinal incl¸s al Pla Director: 

 

 
Figura 8: Perfil hidràulic situació futura inclòs al Pla Director 

Aix² doncs la soluci· projectada preveu les seg¿ents obres: 

• Enderroc de paviment i excavaci· de rasa fins a cota de colĿlector actual. 

• Enderroc de colĿlector actual de di¨metre 600 mm. 
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• Construcci· de 213 ml de colĿlector de formig· sobre llit i embolcall amb formig· en 
massa fins a la meitat del tub. 

• Reblert amb material de la pr¸pia obra o pr®stec fins a 50 cm de coronaci· 
compactat al 98 % PM. 

• 35 cm de tot-tu compactat al 98 % PM 

• 10 cm de paquet dôaglomerat bitumin·s AC 122 bin BC50/70D. 

• 5 cm de paquet dôaglomerat bitumin·s AC 11 surf BC50/70D. 

• Abans dôaglomerar, es fresaran 5 cm de tota lôamplada del carrer per ser reposats 
amb un paquet dôaglomerat continu de les mateixes caracter²stiques. 

• Construcci· de 8 pous de registre de formig· prefabricat i di¨metre interior 1200 
mm.  

• Connexions inici i final de 3 colĿlectors entroncament de carrers transversal. 

• Connexi· 16 escomeses domiciliaries estimades comptant el n¼mero dôhabitatges 
emplaats al carrer en el tram dôactuaci·.  

• Connexi· dôescomeses de 5 parelles dôembornals emplaades al llarg del tram a 
substituir.  

 
Figura 9: Secció tipus de la rasa 
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7. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 

Resulta cabdal, en lôorganitzaci· de lôobra tenir en compte els terminis de subministrament 
de les peces que conformen la soluci· com els anells del nou colĿlector o pous de registre.  

Amb aquest punt de partida, es preveu lôinici de les obres una setmana abans per tal de 
dur a terme la senyalitzaci· pr¯via dôavis. La setmana seg¿ent sôiniciar¨ les obres en el dia 
designat per la direcci·, per tal de crear les m²nimes mol¯sties a veµns i usuaris del carrer.  

Abans de descriure les diferents etapes, cal exposar que el sector on es preveu dur a 
terme la present actuaci·, es tracta dôun sector del Municipi de Moi¨ amb una configuraci· 
urbana reticulada que permet als usuaris dôaquest carrer agafar altres recorreguts per 
creuar el municipi de nord a sud o a la inversa. 

En quant als veµns dels carrers confrontants al carrer del Remei, tamb® podran accedir 
realitzant una ordenaci· de direccions que caldr¨ establir a lôinici de les obres conjuntament 
amb la direcci· de les obres. 

 
Figura 10: Proposta de direccions de circulació  

D`altra banda es proposa realitzar lôobra en dos fases:  

• Fase 1: Tram Feliu Comadran Perich i carrer del Remei 

• Fase 2: Carrer del Remei i Ronda del Saiol. 
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Lôobjectiu dôaquesta divisi· ®s evitar la ocupaci· durant molts mesos de tota la longitud del 
carrer i garantir una menor afecci· a veµns i usuaris de la via. Les dues fases tindran les 
mateixes etapes: 

 

• Implantació a obra . 

o Tancament general dôobra. 

o Senyalitzaci· cruilles 

o Implantaci· de casetes dôobra, vestuaris, menjadors, serveis, etc. 

o Implantaci· zona gesti· de residus. 

• Implantació de totes les mesures de Seguretat i Salut. 

• Replanteig topogràfic de la traça del col·lector. 

• Execució de l’obra civil. 

o Tall i enderroc del paviment. 

o Excavaci· per a la localitzaci· de serveis, excavaci· i moviment de terres de 
la zona dôactuaci·. 

o Enderroc tram colĿlector DN600, enderroc pous de registre. Realitzaci· del 
by-pass per a aig¿es residuals. 

o Construcci· colĿlector DN 1000, construcci· del pous de registre.  

o Connexi· i renovaci· dôescomeses de baixants i claveguerons. 

o Realitzaci· de proves dôestanqueµtat.  

o Reposici· del terreny amb reblert de formig· a la base, reblert amb material 
granular de pr®stec i material tot-¼ dôaportaci·, compactant tots els estrats al 
98 % Proctor Modificat.  

• Execució de l’obra d’urbanització. 

o Execuci· de fresat de 30 cm a banda de la rasa i aglomerat amb paviment 
mescla bituminosa (al final de cada fase per deixar carrer ja obert). 

S’estima el període d’obres serà de 12 setmanes, 6 setmanes aproximadament per 

cadascuna de les fases.  
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8. PRESCRIPCIONS GENERALS 

▪ Plec de condicions: El Plec de Prescripcions T¯cniques particulars ®s aplicable a 
cadascun dels conceptes que integren les obres. Sôinclou com a Document n¼m. 3 
del Projecte. 

▪ Justificació de preus: La justificaci· de preus dôaquest projecte es basa en el banc 
de preus de lôITEC i sôha realitzat amb els costos de m¨ dôobra, maquin¨ria i 
materials de mercat. Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte 
s·n del 10,00%, tal i com queda reflectit a lôannex de justificaci· de preus. 

▪ Termini d’execució: Per a la realitzaci· de la totalitat de les obres contingudes en 
aquest projecte, es preveu un termini total dôexecuci· de 12 setmanes.  

▪ Programa de treballs: Constitueix lôapartat 7 de la mem¸ria. Sôestima un termini 
total per a lôexecuci· de les obres de 12 setmanes.  

▪ Revisió de preus: Per tractar-se dôuna obra amb termini dôexecuci· inferior a 12 
mesos, no hi haur¨ revisi· de preus. 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment del Reial Decret 9/2017 de 9 de Novembre, pel qual sôaprova el Text Ref·s 
de la Llei de Contractes del Sector P¼blic, es proposa la classificaci· que ha de ser exigida 
als contractistes per admetreôls a la licitaci· de lôexecuci· dôaquestes obres. 

Les obres si es liciten per fases estipulades tindran la seg¿ent classificaci· del contractista: 

• Grup: E Hidr¨uliques 

• Subgrup: 1 Abastament i sanejament 

• Categoria 3 - Anualitat major a 300.000 ú i menor a 600.000 ú 

10. SEGURETAT I SALUT 

Dôacord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 dôOctubre, sôha redactat en el present 
Projecte Constructiu lôEstudi B¨sic de Seguretat i Salut.  

El pressupost total de Seguretat i Salut, sôha comptabilitzat dintre de lôannex 06 i ascendeix 
a QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA I VUIT euros amb VINT-I-TRES cèntims d’euro 

(4.938,23 €), corresponent al 3,39 % del PEM de l’obra. 

11. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Lôestudi de gesti· residus es desenvolupa a lôannex 7 i ha estat redactat segons el reial 
decret 105/2008 i amb codificaci· dels residus segons la llista europea de residus 
(mam/304/2002). 
 

12. CONTROL DE QUALITAT 
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En compliment de la normativa vigent sôha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 
lôexecuci· de les obres. A lôannex 8 queda reflectida la proposta del pla on sôassenyalen les 
unitats objecte de control, el tipus, la freq¿¯ncia i la quantitat dôassaigs a realitzar. 

Durant lôexecuci· de lôobra, la Direcci· dôObra podr¨ determinar la modificaci· de les 
freq¿¯ncies establertes, aix² com la realitzaci· dôassaigs no previstos inicialment a la 
proposta del pla del control de qualitat. 

 

El pressupost ascendeix per el control de qualitat estimat a l’annex 08 ascendeix fins 

a TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS 

(3.545,51 €). Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori 
degudament homologat. Les despeses que sôoriginin seran a c¨rrec del contractista fins el 
l²mit del dos i mig per cent (2,5 %) de lôimport del tipus de licitaci·, mitjanant el 
corresponent descompte de la certificaci· mensual d'obres. 

13. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Degut a que les obres es limitaran a la via p¼blica, no caldr¨ realitzar cap expedient 
dôexpropiaci· de terrenys privats o p¼blics.  

En quan als serveis, lôajuntament ha facilitat els serveis de la plataforma e-wise i el servei 
dôaigua potable. Aquests serveis sôha revisat i sôha elaborat un pl¨nol dôafeccions de 
serveis per les obres que sôinclou al document 2 del projecte. A continuaci· es presenta 
una relaci· dels serveis que sôha detectat que es veuran afectats durant les obres: 

• 1 afecci· a la xarxa de gas soterrada 

• 1 afecci· a una l²nia de mitja tensi· el¯ctrica soterrada. 

• 2 afeccions a la xarxa dôaigua potable municipal 

• 2 afeccions a la xarxa de baixa tensi· el¯ctrica soterrada. 

• 2 afeccions a la xarxa de telefonia soterrada.  

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El projecte contindr¨ els seg¿ents documents: 

DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

• MEMďRIA 

• ANNEXOS 

Annex 01 ï Informes dôinspecci· 

Annex 02 ï Informaci· del terreny 

Annex 02 ï Reportatge fotogr¨fic 

Annex 04 ï Llistats de moviment de terres 

Annex 05 ï Informaci· de serveis existents 

Annex 06 ï Estudi de Seguretat i Salut  
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Annex 07 ï Estudi de Gesti· de Residus 

Annex 08 ï Pla de Control de Qualitat 

Annex 09 ï Justificaci· de Preus 

Annex 10 ï Pressupost per al coneixement de lôadministraci·  

DOCUMENT Nº2. PLÀNOLS 

1. ĉndex i ubicaci· 

2. Planta dôenderrocs 

3. Planta definici· geom¯trica 

4. Perfil longitudinal, secci· tipus i detalls constructius.  

5. Planta de serveis afectats 

DOCUMENT Nº3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST 

• AMIDAMENTS 

• QUADRE DE PREUS NÜ 1 

• QUADRE DE PREUS NÜ 2 

• PRESSUPOST 

• RESUM DE PRESSUPOST 

• ĐLTIM FULL 

15. CARÀCTER DE L’OBRA 

En compliment de lôarticle 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 dôoctubre, pel que 
sôaprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions P¼bliques, i 
de lôarticle 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que sôaprova el Text 
Ref·s de la Llei de Contractes del Sector P¼blic, es manifesta que el present Projecte 
Constructiu, compren una obra completa en el sentit exigit en lôarticle 125 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 dôoctubre, ja que cont® tots i cadascun dels  elements que s·n precisos 
per a la utilitzaci· de lôobra, i ®s susceptible de ser lliurada a lô¼s general. 
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16. PRESSUPOST D’OBRA 
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17. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 
  

Barcelona, febrer de 2022, 

 

 

 

 

Ramon Font Arnedo 
 Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 
                           nÜ colĿlegiat 28918  

CIAE Ingenieros

 

S.L.
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquests annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament de 
Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de renovació 
del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el Carrer del 
Saiol 

L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 
criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres 
que permetran substituir els colꞏlector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es 
troba en un avançat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del colꞏlector actual de de formigó i diàmetre 600 
mm i la substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es 
re connectaran tots els colꞏlectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 
embornals existents.  

En concret, aquest annex inclou els vídeos d’inspecció de la claveguera existent 
realitzats durant el mes de Novembre de 2021.   

 

2. VIDEOS D’INSPECCIÓ 

S’adjunta a continuació els informes inspecció entregats per l’empresa Sanitec 
Rehabilitació S.L 

 



Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Resumen de la Inspección de Colectores - 12/11/2021 - 25153

Página 1

Ciudad MOIÀ Pozo de flujo asc. 43693 Longitud (m) 0 00,

Calle CARRER DEL REMEI Pozo de flujo desc. 73113 m 25 60,

Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 24 80,

  Perfil circular 500mm Construcción

Uso    

Sistema Limpio

Comentarios

1:178 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.80 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, 43693 00:00:04

1.54 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

00:00:31 25153_10
8d8b9c-4f
b2-420c-bf

2.39 BDA Fotografia general, desde 7 Reloj a 9 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:01:31 25153_5dc
07e5c-20d
1-493a-96

1

5.70 BDA Fotografia general, a 5 Reloj / GRIETA 00:02:36 25153_f3a
84590-ebd
e-4302-97

1

7.16 BDA Fotografia general, a 8 Reloj / GRIETA 00:03:11 25153_c25
31fda-832
8-4fd1-9a6

1

7.24 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA 00:03:23 25153_b6c
56ccd-bad
6-47f5-9b2

1

10.60 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

00:04:22 25153_0d
124f72-16
05-4f64-ae

12.00 BDA Fotografia general, desde 3 Reloj a 4 Reloj / FILTRACION EN
JUNTA

00:05:22 25153_25
b211da-78
d3-4fba-b2

1

16.71 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / FINAL DE GRIETA 00:06:51 25153_e4
815e74-cb
98-418e-a

1

18.47 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

00:07:17 25153_6bc
6cb9e-f13f
-4a97-ae9

22.68 BDA Fotografia general, a 7 Reloj / GRIETA 00:08:42 25153_c20
d127a-0a0
4-43d3-ba

1

23.73 BDA Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / INICIO
GRIETA

00:09:10 25153_5e
be76a3-51
ef-474f-aa

1

24.04 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

00:09:50 25153_78f
cd533-2db
1-4c73-96

24.04 BDA Fotografia general, desde 4 Reloj a 5 Reloj / FILTRACIONES
BAJO CONEXION

00:10:25 25153_3b
a71bc8-83
d3-4e88-b

1

25.60 BCEA Nudo de final, registro,, 73113 / SIN SUELO 00:11:51 25153_cdb
a5da0-a6e
f-4815-ac2

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

12/11/2021, 13:11 25153no existe precipitación 1

FURGON IPEK SUPERVISION2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA

IPEK

JUANMA

43693

73113
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Página 2

Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25153

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25153 1

25153_108d8b9c-4fb2-420c-bfd5-15d35715def8_20211112_1
31139_726.jpg, 00:00:31, 1.54
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25153_5dc07e5c-20d1-493a-96e4-9b8e2527e544_20211112
_131257_498.jpg, 00:01:31, 2.39
Fotografia general, desde 7 Reloj a 9 Reloj / JUNTA ABIERTA

25153_60e4a35e-aec0-4d12-b3c3-66a64f8bda07_20211112_
131151_020.jpg, 00:00:31, 1.54
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25153_f3a84590-ebde-4302-978d-a0d6677b4991_20211112_
131412_959.jpg, 00:02:36, 5.70
Fotografia general, a 5 Reloj / GRIETA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Página 3

Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25153

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25153 1

25153_c2531fda-8328-4fd1-9a6b-fc45d2e297dc_20211112_1
31501_791.jpg, 00:03:11, 7.16
Fotografia general, a 8 Reloj / GRIETA

25153_dfc2ab66-642a-4da0-b595-e107acf86838_20211112_
131538_102.jpg, 00:03:23, 7.24
Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA

25153_b6c56ccd-bad6-47f5-9b27-e1b309a03081_20211112_
131531_251.jpg, 00:03:23, 7.24
Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA

25153_0d124f72-1605-4f64-ae7a-71fd230e98e8_20211112_1
31640_780.jpg, 00:04:22, 10.60
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Página 4

Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25153

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25153 1

25153_31ac9f29-4e90-4339-821d-91ba144b5d2c_20211112_
131654_415.jpg, 00:04:22, 10.60
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

25153_e4815e74-cb98-418e-ab41-22990f1e11eb_20211112_
131935_965.jpg, 00:06:51, 16.71
Fotografia general, a 12 Reloj / FINAL DE GRIETA

25153_25b211da-78d3-4fba-b2dd-270cd46c57ae_20211112_
131756_492.jpg, 00:05:22, 12.00
Fotografia general, desde 3 Reloj a 4 Reloj / FILTRACION EN
JUNTA

25153_6bc6cb9e-f13f-4a97-ae9d-9b18c80fd4c2_20211112_1
32022_164.jpg, 00:07:17, 18.47
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25153

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25153 1

25153_ecf0ecc9-447a-4dc2-8729-684dbac6de6f_20211112_1
32034_297.jpg, 00:07:17, 18.47
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25153_5ebe76a3-51ef-474f-aa79-4eb0df059d6c_20211112_1
32244_709.jpg, 00:09:10, 23.73
Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / INICIO
GRIETA

25153_c20d127a-0a04-43d3-ba49-c95b1c0db682_20211112
_132156_304.jpg, 00:08:42, 22.68
Fotografia general, a 7 Reloj / GRIETA

25153_6005e670-19d6-4d92-a89f-4d5b5e20067d_20211112_
132252_955.jpg, 00:09:10, 23.73
Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / INICIO
GRIETA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25153

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25153 1

25153_78fcd533-2db1-4c73-9614-ddc9d572191c_20211112_
132324_478.jpg, 00:09:50, 24.04
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

25153_3ba71bc8-83d3-4e88-b3d1-2258ea18ad5f_20211112_
132424_009.jpg, 00:10:25, 24.04
Fotografia general, desde 4 Reloj a 5 Reloj / FILTRACIONES
BAJO CONEXION

25153_07299fbc-b1bf-46e3-b23b-a8086db1f10b_20211112_1
32334_689.jpg, 00:09:50, 24.04
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

25153_f7b7d469-c452-4ed2-8314-05e9f1a5c86f_20211112_1
32432_294.jpg, 00:10:25, 24.04
Fotografia general, desde 4 Reloj a 5 Reloj / FILTRACIONES
BAJO CONEXION

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Página 7

Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25153

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25153 1

25153_cdba5da0-a6ef-4815-ac26-01d4727295b2_20211112_
132605_440.jpg, 00:11:51, 25.60
Nudo de final, registro,, 73113 / SIN SUELO

 

25153_b3fc8bca-7979-4d48-b2f7-f23c75682a78_20211112_1
32617_024.jpg, 00:11:51, 25.60
Nudo de final, registro,, 73113 / SIN SUELO

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección - 12/11/2021 - 25153

Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

25153 12/11/2021 13:11 JUANMA MOIÀ CARRER DEL REMEI dirección del flujo 24,82 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

circular 500 mm 500 mm 43693 73113 0,000 m 0,580 m -2,337 %

2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA 8
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Página 9

Ciudad MOIÀ Pozo de flujo asc. 73114 Longitud (m) 0 00,

Calle CARRER DEL REMEI Pozo de flujo desc. 73115 m 1 54,

Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 1 34,

  Perfil circular 500mm Construcción

Uso    

Sistema Limpio

Comentarios

1:50 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.20 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, 73115 00:00:04

0.22 BDA Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / INICIO
ROTURA

00:00:16 25155_0a
81c605-58
bd-4094-b

1

0.74 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

00:00:21 25155_90
ec8337-26
0b-4330-8

1.54 BDCA Inspección abandonada, obstrucción / 50% 00:01:39 25155_fd9
5b1ce-605
d-4adc-94

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

12/11/2021, 13:59 25155no existe precipitación 2

FURGON IPEK SUPERVISION2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA

IPEK

JUANMA

73115

73114
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25155

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25155 2

25155_0a81c605-58bd-4094-bd80-1e6e279fcf50_20211112_
140022_180.jpg, 00:00:16, 0.22
Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / INICIO
ROTURA

25155_90ec8337-260b-4330-817b-08776be7c3b0_20211112
_140059_564.jpg, 00:00:21, 0.74
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

25155_c93ba5ad-42e9-4a04-9795-b78cafb6f795_20211112_
140039_028.jpg, 00:00:16, 0.22
Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / INICIO
ROTURA

25155_4e11234c-b20e-45aa-ace2-1aa94ced21c6_20211112_
140110_220.jpg, 00:00:21, 0.74
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25155

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25155 2

25155_fd95b1ce-605d-4adc-9410-f85b5deb1237_20211112_
140232_109.jpg, 00:01:39, 1.54
Inspección abandonada, obstrucción / 50%

 

25155_58ff6709-17cc-4edd-a830-7b16990e2f67_20211112_1
40253_049.jpg, 00:01:39, 1.54
Inspección abandonada, obstrucción / 50%

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Ciudad MOIÀ Pozo de flujo asc. 73115 Longitud (m) 0 00,

Calle CARRER DEL REMEI Pozo de flujo desc. 73116 m 23 04,

Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 22 24,

  Perfil circular 500mm Construcción

Uso    

Sistema Limpio

Comentarios

1:160 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.80 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, 73115 00:00:03

0.83 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA 00:00:18 25156_78
7e4497-fd
93-49c8-9

1

3.08 BDA Fotografia general, a 5 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:01:15 25156_39c
ad4ca-14f
4-4e72-b0

1

7.69 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:02:52 25156_e5
9e8a36-7b
0f-4bd6-9d

1

8.72 BDA Fotografia general, desde 6 Reloj a 8 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:03:16 25156_a7
0e8d74-83
ef-4935-85

1

10.43 BDA Fotografia general, a 6 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:04:02 25156_04
eb21bb-5d
b0-45c4-9

1

10.98 BDA Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / GRIETA 00:04:16 25156_eb
d9bad7-ee
81-4ea9-8

1

12.32 BDA Fotografia general, desde 4 Reloj a 6 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:04:43 25156_fd1
5bd11-8cc
3-4453-b1

1

23.04 BCEA Nudo de final, registro,, 73116 / ACOMETIDA EN POZO 00:05:43 25156_81
067fee-0b
55-40af-b8

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

12/11/2021, 14:10 25156no existe precipitación 3

FURGON IPEK SUPERVISION2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA

IPEK

JUANMA

73115

73116
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25156

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25156 3

25156_787e4497-fd93-49c8-974b-c71f5999f83e_20211112_1
41120_948.jpg, 00:00:18, 0.83
Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA

25156_39cad4ca-14f4-4e72-b0d1-e61c3d9fd139_20211112_
141226_419.jpg, 00:01:15, 3.08
Fotografia general, a 5 Reloj / JUNTA ABIERTA

25156_0c9f61ce-926e-4881-8728-053ec73acc8b_20211112_
141128_934.jpg, 00:00:18, 0.83
Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA

25156_e59e8a36-7b0f-4bd6-9d17-0df280e63d01_20211112_
141413_610.jpg, 00:02:52, 7.69
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25156

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25156 3

25156_a70e8d74-83ef-4935-85b2-26ac16bcef03_20211112_
141450_204.jpg, 00:03:16, 8.72
Fotografia general, desde 6 Reloj a 8 Reloj / JUNTA ABIERTA

25156_ebd9bad7-ee81-4ea9-8e6d-b81db4ebf0a1_20211112_
141608_773.jpg, 00:04:16, 10.98
Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / GRIETA

25156_04eb21bb-5db0-45c4-9385-d28e522e179a_20211112
_141545_240.jpg, 00:04:02, 10.43
Fotografia general, a 6 Reloj / JUNTA ABIERTA

25156_51f5c4af-b917-4dc7-ae79-4520f5583f01_20211112_1
41619_152.jpg, 00:04:16, 10.98
Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / GRIETA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25156

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25156 3

25156_fd15bd11-8cc3-4453-b10b-df8b33a20440_20211112_
141644_559.jpg, 00:04:43, 12.32
Fotografia general, desde 4 Reloj a 6 Reloj / JUNTA ABIERTA

25156_3953c697-8e8e-4b9f-aef9-b404ba461179_20211112_
141806_284.jpg, 00:05:43, 23.04
Nudo de final, registro,, 73116 / ACOMETIDA EN POZO

25156_81067fee-0b55-40af-b81b-09f0ebd447e4_20211112_1
41800_188.jpg, 00:05:43, 23.04
Nudo de final, registro,, 73116 / ACOMETIDA EN POZO

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección - 12/11/2021 - 25156

Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

25156 12/11/2021 14:10 JUANMA MOIÀ CARRER DEL REMEI dirección del flujo 22,64 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

circular 500 mm 500 mm 73115 73116 0,000 m 0,528 m -2,332 %

2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA 16



Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Resumen de la Inspección de Colectores - 12/11/2021 - 25157
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Ciudad MOIÀ Pozo de flujo asc. 73116 Longitud (m) 0 00,

Calle CARRER DEL REMEI Pozo de flujo desc. 73117 m 35 41,

Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 35 21,

  Perfil circular 500mm Construcción

Uso    

Sistema Limpio

Comentarios

1:246 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.20 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, 73116 00:00:03

0.87 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA 00:00:19 25157_21
8fb5e4-54
6d-42f2-a3

1

2.43 BDA Fotografia general, a 5 Reloj / FILTRACIONES EN JUNTA
ABIERTA

00:01:02 25157_58
1bec35-12
aa-43e9-8

1

4.22 BDA Fotografia general, a 5 Reloj / ROTURA 00:01:30 25157_7bf
595c8-0b7
1-43aa-8f7

1

6.12 BDA Fotografia general, a 5 Reloj / GRIETA + ROTURA 00:02:01 25157_8a
530909-9e
6d-4bad-8

1

9.60 BCAAB Unión, conexión cerrada,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

00:03:02 25157_b4
69a855-a4
aa-4e61-8

12.31 BDA Fotografia general, desde 4 Reloj a 6 Reloj / ROTURA +
GRIETAS

00:03:53 25157_9b
33fa9b-71
3b-4dd6-bf

1

17.55 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

00:05:04 25157_35
ed05c3-9ff
3-40d7-aa

17.57 BDA Fotografia general, a 5 Reloj / ROTURA 00:05:23 25157_c77
03dcb-a59
5-443b-b2

1

18.74 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

00:05:41 25157_cd3
91719-fae
8-4071-b4

29.97 BDA Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / DESGASTE 00:07:32 25157_c96
845c9-dc8
e-4f2e-993

33.85 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / FINAL DE GRIETA 00:08:30 25157_72f
9989d-ff0c
-4111-8ed

1

35.41 BCEA Nudo de final, registro,, 73117 00:09:05 25157_b0
8c2633-47
1b-4a35-8

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

12/11/2021, 14:21 25157no existe precipitación 4

FURGON IPEK SUPERVISION2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA

IPEK

JUANMA

73116

73117



Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25157

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25157 4

25157_218fb5e4-546d-42f2-a3ce-e30999226f74_20211112_1
42140_357.jpg, 00:00:19, 0.87
Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA

25157_7bf595c8-0b71-43aa-8f74-672c9628cdd2_20211112_
142513_549.jpg, 00:01:30, 4.22
Fotografia general, a 5 Reloj / ROTURA

25157_581bec35-12aa-43e9-8656-0b57078b6427_20211112
_142434_864.jpg, 00:01:02, 2.43
Fotografia general, a 5 Reloj / FILTRACIONES EN JUNTA
ABIERTA

25157_8a530909-9e6d-4bad-82e5-73eff29f250e_20211112_1
42556_979.jpg, 00:02:01, 6.12
Fotografia general, a 5 Reloj / GRIETA + ROTURA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25157

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25157 4

25157_edd0dec0-c431-4172-b115-0e92000cab7c_20211112_
142604_414.jpg, 00:02:01, 6.12
Fotografia general, a 5 Reloj / GRIETA + ROTURA

25157_cb3abe79-e595-436b-bedf-15da842d0056_20211112_
142721_560.jpg, 00:03:02, 9.60
Unión, conexión cerrada,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25157_b469a855-a4aa-4e61-8151-89777c0fd2b0_20211112_
142712_161.jpg, 00:03:02, 9.60
Unión, conexión cerrada,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25157_9b33fa9b-713b-4dd6-bfca-681b4af3d105_20211112_1
42818_369.jpg, 00:03:53, 12.31
Fotografia general, desde 4 Reloj a 6 Reloj / ROTURA +
GRIETAS

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25157

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25157 4

25157_1beff79d-751c-4fd4-a34c-cf09ca7834ae_20211112_1
42830_310.jpg, 00:03:53, 12.31
Fotografia general, desde 4 Reloj a 6 Reloj / ROTURA +
GRIETAS

25157_732c8d87-a076-4ad5-a4c8-0658ee7aaca7_20211112
_142947_324.jpg, 00:05:04, 17.55
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25157_35ed05c3-9ff3-40d7-aacb-1c227d9d046b_20211112_
142938_970.jpg, 00:05:04, 17.55
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25157_c7703dcb-a595-443b-b251-d6f7770da8cf_20211112_
143007_508.jpg, 00:05:23, 17.57
Fotografia general, a 5 Reloj / ROTURA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25157

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25157 4

25157_cd391719-fae8-4071-b499-7ca7f6c95438_20211112_
143038_365.jpg, 00:05:41, 18.74
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

25157_c96845c9-dc8e-4f2e-9930-5334f19cd397_20211112_
143242_417.jpg, 00:07:32, 29.97
Fotografia general, desde 12 Reloj a 12 Reloj / DESGASTE

25157_67ef3a6b-2027-425f-8810-55de180f0938_20211112_1
43051_789.jpg, 00:05:41, 18.74
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

25157_72f9989d-ff0c-4111-8ed6-3e1769825feb_20211112_1
43359_581.jpg, 00:08:30, 33.85
Fotografia general, a 12 Reloj / FINAL DE GRIETA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Sanitec Rehabilitació, S.L
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25157

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25157 4

25157_b08c2633-471b-4a35-8a31-13425f97949d_20211112_
143444_210.jpg, 00:09:05, 35.41
Nudo de final, registro,, 73117

 

25157_b1081e06-af92-46df-88a7-8a739c4d65f5_20211112_1
43449_559.jpg, 00:09:05, 35.41
Nudo de final, registro,, 73117

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección - 12/11/2021 - 25157

Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

25157 12/11/2021 14:21 JUANMA MOIÀ CARRER DEL REMEI dirección del flujo 34,98 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

circular 500 mm 500 mm 73116 73117 0,000 m 0,671 m -1,918 %

2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA 23
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Ciudad MOIÀ Pozo de flujo asc. 73117 Longitud (m) 0 00,

Calle CARRER DEL REMEI Pozo de flujo desc. 73119 m 56 97,

Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 56 77,

  Perfil circular 500mm Construcción

Uso    

Sistema Limpio

Comentarios

1:395 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.20 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, 73117 00:00:02

3.34 BDA Fotografia general, a 3 Reloj / FILTRACIONES 00:00:54 25159_7d
5f626d-3a
d1-41a8-9

1

3.66 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 2
Reloj

00:01:11 25159_ca8
58e18-3e5
f-437e-be3

5.39 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA 00:02:29 25159_ea
9b0ca2-7d
4b-40c5-9

1

14.63 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 12
Reloj

00:04:41 25159_08
bb2c32-11
27-4f81-b7

16.05 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / FINAL DE GRIETA 00:05:34 25159_f47
30d21-0a0
1-4920-99

1

24.53 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / DESGASTE 00:07:12 25159_35
905c09-36
df-45a7-9c

1

32.47 BDA Fotografia general, a 12 Reloj / ROTURA 00:08:07 25159_66
9ae7df-9e
00-4e23-a

1

33.25 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 11
Reloj

00:08:19 25159_29
258788-cf
b5-467c-9

34.47 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

00:08:49 25159_80
437dd1-5c
ef-4ab1-9a

37.34 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

00:09:25 25159_cbc
0b0b4-57c
8-40f8-b98

43.10 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / DESGASTE 00:10:11 25159_2d
2401b9-35
21-417d-b

1

56.97 BCEA Nudo de final, registro,, 73119 / ACOMETIDA EN POZO . 00:11:43 25159_cbc
69ba6-76b
9-4e92-a4

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

12/11/2021, 14:50 25159no existe precipitación 5

FURGON IPEK SUPERVISION2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA

IPEK

JUANMA

73117

73119
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25159

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25159 5

25159_7d5f626d-3ad1-41a8-9917-43e54b47a4b8_20211112_
145133_846.jpg, 00:00:54, 3.34
Fotografia general, a 3 Reloj / FILTRACIONES

25159_ca858e18-3e5f-437e-be37-b0836b82ad02_20211112_
145158_873.jpg, 00:01:11, 3.66
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 2
Reloj

25159_e3fe7d9d-d758-433c-84f9-9e79db5d4789_20211112_
145226_285.jpg, 00:00:54, 3.34
Fotografia general, a 3 Reloj / FILTRACIONES

25159_01bdddcd-1691-4233-92c3-836af634dac3_20211112_
145207_996.jpg, 00:01:11, 3.66
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 2
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25159

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25159 5

25159_ea9b0ca2-7d4b-40c5-9cd4-0cec21782a87_20211112_
145332_051.jpg, 00:02:29, 5.39
Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA

25159_08bb2c32-1127-4f81-b786-a955c6fb5e2f_20211112_1
45552_695.jpg, 00:04:41, 14.63
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 12
Reloj

25159_31816dc0-cff5-4e97-b1b0-13b763ffbbda_20211112_1
45338_008.jpg, 00:02:29, 5.39
Fotografia general, a 12 Reloj / INICIO DE GRIETA

25159_206ec1e2-3741-4d58-a003-12a475bf5d50_20211112_
145607_672.jpg, 00:04:41, 14.63
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 12
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25159

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25159 5

25159_f4730d21-0a01-4920-99be-b62fd211f7e3_20211112_1
45700_693.jpg, 00:05:34, 16.05
Fotografia general, a 12 Reloj / FINAL DE GRIETA

25159_669ae7df-9e00-4e23-a512-e03e76275222_20211112_
145956_021.jpg, 00:08:07, 32.47
Fotografia general, a 12 Reloj / ROTURA

25159_35905c09-36df-45a7-9cc5-938d6d1782d3_20211112_
145849_168.jpg, 00:07:12, 24.53
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / DESGASTE

25159_29258788-cfb5-467c-9b3b-2ba3205f9dbe_20211112_
150017_396.jpg, 00:08:19, 33.25
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 11
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25159

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25159 5

25159_6162d9f2-ae06-4ad6-98c5-59f665833336_20211112_
150026_204.jpg, 00:08:19, 33.25
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 11
Reloj

25159_f16fde41-90a4-4ec3-af56-63389c82644c_20211112_1
50105_190.jpg, 00:08:49, 34.47
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

25159_80437dd1-5cef-4ab1-9afc-bde9f8bacda3_20211112_1
50056_357.jpg, 00:08:49, 34.47
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

25159_cbc0b0b4-57c8-40f8-b985-1ac6e33eae1e_20211112_
150143_618.jpg, 00:09:25, 37.34
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Sanitec Rehabilitació, S.L
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25159

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25159 5

25159_c40be3cc-080a-4c96-b344-62b840fdcad0_20211112_
150150_719.jpg, 00:09:25, 37.34
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 3
Reloj

25159_cbc69ba6-76b9-4e92-a417-fbea9613c921_20211112_
150429_374.jpg, 00:11:43, 56.97
Nudo de final, registro,, 73119 / ACOMETIDA EN POZO .

25159_2d2401b9-3521-417d-bd02-9f1bd13b145b_20211112_
150239_846.jpg, 00:10:11, 43.10
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / DESGASTE

25159_ff7a75b7-1f35-4e72-83c7-7cc98baf914d_20211112_1
50436_098.jpg, 00:11:43, 56.97
Nudo de final, registro,, 73119 / ACOMETIDA EN POZO .

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección - 12/11/2021 - 25159

Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

25159 12/11/2021 14:50 JUANMA MOIÀ CARRER DEL REMEI dirección del flujo 56,88 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

circular 500 mm 500 mm 73117 73119 0,000 m 0,884 m -1,555 %

2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA 30
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Ciudad MOIÀ Pozo de flujo asc. 73119 Longitud (m) 0 00,

Calle CARRER DEL REMEI Pozo de flujo desc. 73118 m 30 65,

Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 30 25,

  Perfil circular 500mm Construcción

Uso    

Sistema Limpio

Comentarios

1:199 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, 73118 00:00:03

1.14 BDA Fotografia general, desde 4 Reloj a 8 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:00:15 25158_80
571433-50
af-46d7-b0

1

2.80 BDA Fotografia general, desde 4 Reloj a 8 Reloj / DESGASTE 00:00:38 25158_48
bcb570-44
e2-4dba-9

1

5.27 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:01:17 25158_55
953ac1-92
42-4d00-8

1

8.45 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

00:01:53 25158_ddf
5a5fb-a24
5-499d-b9

8.45 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

00:02:01 25158_96
da8866-7c
97-4aba-9

9.42 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:02:31 25158_83f
43c00-6c5
6-41ad-a2

1

11.54 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:03:07 25158_5a
059002-6b
b7-445b-af

1

12.29 BDA Fotografia general, a 5 Reloj / HORMIGON. 00:03:18 25158_f3a
1ff78-a974
-4fe1-8fd4-

1

13.54 BDA Fotografia general, a 7 Reloj / HORMIGON 00:03:50 25158_44
933bfe-c4c
c-4ac0-9e

1

14.61 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:04:09 25158_c6c
56a0e-7c7
3-40a2-8d

1

17.09 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

00:04:42 25158_4fb
ca2bc-a46
5-4286-82

18.77 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:05:21 25158_8c1
add79-300
3-41a3-ae

1

20.92 BDA Fotografia general, a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:05:57 25158_59
018547-27
48-433a-a

1

25.02 BCAAA Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 2
Reloj

00:06:56 25158_29
5a7292-c1
6c-4a67-a

25.03 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:07:22 25158_be
17897a-50
62-474b-8

1

26.27 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / DESGASTE 00:07:44 25158_6c4
ecece-f0f2
-4a07-877

1

28.19 BDA Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA 00:08:13 25158_42
d4e100-68
32-422b-8

1

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

12/11/2021, 15:36 25158no existe precipitación 6

FURGON IPEK SUPERVISION2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA

IPEK

JUANMA

73118
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Resumen de la Inspección de Colectores - 12/11/2021 - 25158

Página 32

1:199 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

29.10 BDA Fotografia general, desde 11 Reloj a 1 Reloj / ROTURA 00:08:24 25158_5d
e9f363-2e
a5-49bc-9

1

30.65 BCEA Nudo de final, registro,, 73119 / ACOMETIDA EN POZO 00:08:57 25158_94
ad32c2-87
ff-473e-b5

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

12/11/2021, 15:36 25158no existe precipitación 6

FURGON IPEK SUPERVISION2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA

IPEK

JUANMA

73119
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25158

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25158 6

25158_80571433-50af-46d7-b00b-20ee0b4e2292_20211112_
153631_454.jpg, 00:00:15, 1.14
Fotografia general, desde 4 Reloj a 8 Reloj / JUNTA ABIERTA

25158_55953ac1-9242-4d00-8458-ebf9530969d9_20211112_
153750_076.jpg, 00:01:17, 5.27
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

25158_48bcb570-44e2-4dba-97be-d4821bfdb0d5_20211112_
153705_162.jpg, 00:00:38, 2.80
Fotografia general, desde 4 Reloj a 8 Reloj / DESGASTE

25158_ddf5a5fb-a245-499d-b944-6bed2f604916_20211112_1
53837_924.jpg, 00:01:53, 8.45
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25158

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25158 6

25158_cb591aba-d1ac-493b-9fa2-67d9fda3016c_20211112_
153902_818.jpg, 00:01:53, 8.45
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 9
Reloj

25158_0dddc694-08e9-45d8-aea8-f23aa2b6c948_20211112_
153904_482.jpg, 00:02:01, 8.45
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

25158_96da8866-7c97-4aba-909a-e63c04232e99_20211112
_153852_635.jpg, 00:02:01, 8.45
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

25158_83f43c00-6c56-41ad-a2c2-a93a1e72cfb1_20211112_
153931_589.jpg, 00:02:31, 9.42
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25158

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25158 6

25158_5a059002-6bb7-445b-af72-4329b40328be_20211112_
154013_337.jpg, 00:03:07, 11.54
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

25158_6ec91c40-119f-46a9-b462-1489846c3de0_20211112_
154041_221.jpg, 00:03:18, 12.29
Fotografia general, a 5 Reloj / HORMIGON.

25158_f3a1ff78-a974-4fe1-8fd4-c9b8bd4537bd_20211112_15
4034_562.jpg, 00:03:18, 12.29
Fotografia general, a 5 Reloj / HORMIGON.

25158_44933bfe-c4cc-4ac0-9ed1-aff318e407df_20211112_1
54116_874.jpg, 00:03:50, 13.54
Fotografia general, a 7 Reloj / HORMIGON

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25158

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25158 6

25158_c6c56a0e-7c73-40a2-8dd3-d8b20c84e2f1_20211112_
154142_372.jpg, 00:04:09, 14.61
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

25158_8e8bd577-17dc-4734-b1e3-03bbd244848b_20211112
_154233_823.jpg, 00:04:42, 17.09
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

25158_4fbca2bc-a465-4286-823e-256e94e877dd_20211112_
154223_503.jpg, 00:04:42, 17.09
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 1
Reloj

25158_8c1add79-3003-41a3-aec2-ff4a96cc840d_20211112_
154309_743.jpg, 00:05:21, 18.77
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25158

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25158 6

25158_59018547-2748-433a-a545-3c9dbc1f23a2_20211112_
154353_680.jpg, 00:05:57, 20.92
Fotografia general, a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

25158_853977be-7b7d-409a-a667-5b5755d3da58_20211112
_154518_806.jpg, 00:06:56, 25.02
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 2
Reloj

25158_295a7292-c16c-4a67-ab49-e3c4a889d37f_20211112_
154509_819.jpg, 00:06:56, 25.02
Unión, conexión abierta,, altura: 81mm, anchura: 81mm a 2
Reloj

25158_be17897a-5062-474b-85de-504a6da1da37_20211112
_154542_945.jpg, 00:07:22, 25.03
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25158

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25158 6

25158_6c4ecece-f0f2-4a07-8772-f7f39d819427_20211112_1
54614_933.jpg, 00:07:44, 26.27
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / DESGASTE

25158_5de9f363-2ea5-49bc-95cd-6b1fc5750e60_20211112_
154717_296.jpg, 00:08:24, 29.10
Fotografia general, desde 11 Reloj a 1 Reloj / ROTURA

25158_42d4e100-6832-422b-8524-fa14f7be3b18_20211112_
154654_759.jpg, 00:08:13, 28.19
Fotografia general, desde 5 Reloj a 7 Reloj / JUNTA ABIERTA

25158_94ad32c2-87ff-473e-b536-c1685b942f5d_20211112_1
54804_615.jpg, 00:08:57, 30.65
Nudo de final, registro,, 73119 / ACOMETIDA EN POZO

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Fotos de la sección - 12/11/2021 - 25158

MOIÀ CARRER DEL REMEI 12/11/2021 25158 6

25158_fdf1dfa8-155f-48ac-afa4-1822eacf3601_20211112_15
4809_549.jpg, 00:08:57, 30.65
Nudo de final, registro,, 73119 / ACOMETIDA EN POZO

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección - 12/11/2021 - 25158

Sanitec Rehabilitació, S.L
Miquel Servet, Nº46, Pol.Industrial Bufalvent/08243 Manresa

Tel. 931890046
Info@sanitec.cat

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

25158 12/11/2021 15:36 JUANMA MOIÀ CARRER DEL REMEI dirección contraria al flujo 30,42 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

circular 500 mm 500 mm 73119 73118 0,000 m -0,690 m -2,267 %

2021_11_12 CARRER DEL REMEI, MOIA 40
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquests annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament de 
Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de renovació 
del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el Carrer del 
Saiol 

L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 
criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres 
que permetran substituir els colꞏlector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es 
troba en un avançat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del colꞏlector actual de de formigó i diàmetre 600 
mm i la substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es 
re connectaran tots els colꞏlectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 
embornals existents.  

En concret, aquest annex inclou la informació de subsol existent sota el carrer del Remei 
que va ser aportada per l’Ajuntament arran d’una campanya geotècnica realitzada a la 
zona.  

 

2. INFORMACIÓ GEOTÈCNICA DEL SUBSOL 

S’adjunta a continuació els informes de la campanya geotecnica realitzada al propi 
carrer del Remei contractada per part de l’Ajuntament.  

Els resultats de la campanya de camp que resumeixen a continuació: 

o Els dos sondeigs realitzats més al nord apareix un primer estrat 
d’aproximadament 50 cm de reblert antròpic/urbans i després una estrat d’argiles 
vermelles d’entre 2 i 2,5 m de profunditat. Posteriorment apareixen lutites 
resistents.  

o En el sondeig 3, situat més al sud, després del reblert apareix un estrat d’argiles 
vermelles de potència menor (1 m) i ja apareixen lutites resistents.  

Per tant es dedueix de l’anterior que en la fase 1 (nord) hi haurà terreny granular fins a 
2,5 m de profunditat i després pedra resistent i en la fase 2, la pedra apareixerà a partir 
dels 1,5 m de profunditat. 

Per les característiques del materials, per sota del reblert antròpic, es podrà mantenir 
talussos força inclinats fins a 1:5 en les rases d’excavació. 

Tot i així, es disposarà tal com preveu la norma de sistemes d’entibació a partir de 1,6 
m de fondària d’excavació per garantir en tot moment la seguretat dels treballadors que 
baixin a la rasa.  

 

 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS
EXPEDIENT 1824093

PETICIONARI 01902 AJUNTAMENT DE MOIÀ                 

                                   AJUNTAMENT DE MOIÀ                 
NIF/CIF                                                   
OBRA 00002 Arranjament carrer del Remei       Plaça de Sant Sebastià, 1          

                                    
POBLACIÓ MOIÀ                               08180 MOIÀ                               

DADES DE LA MOSTRA
ORÍGEN Assaig realitzat per Lostec, S.A.

DATA 

  

  

  

  

  

  

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit d'assaigs de Geotècnia GTL

Geòloga

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Myriam Serra i Serra

M00027          

M00019          

M00008          

Segell de còpia confrontada:

19/07/2018

27 de Juliol del 2018

Desplaçament mínim de l'equip de sondeig a testimoni continu

Supervisió del geòleg al sondeig

Emplaçament de l'equip de sondeig

Caixa de portatestimonis (3 metres)

Metre lineal de sondeig en graves amb recuperació contínua

M30005          

M00049          
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GRÀFICA DE SONDEIG CONTINU

 

Codi

Equip

Grup de treball LOSTEC, S.A. - Departament de Geotècnia

CARACTERÍSTIQUES DEL SONDEIG

Client

Obra

Data

Ajuntament de Moià

Arranjament C/ del Remei - MOIÀ

Sonda TECOINSA TP-30

Inici: 19/07/18 - Final: 19/07/18

m
e

n
tSc-1

MOSTRES / ASSAIGS

Profunditat final

Nivell freàtic

SONDEIG Sc-1

No es detecta

0 m, respecte la cota de l'asfaltat del vial

Equip

Cota d'inici

Situació Verue plànol i croquis de situació adjunt

2,50 m

Sonda TECOINSA TP 30

E
m

p
la

ç
a
m

FOTOGRAFIES

 T
IP

U
S

 C
O

T
E

S

 C
O

L
P

E
IG

N30

MOSTRES / ASSAIGS

 P
E

R
F

O
R

A
C

IÓ

 LITOLOGIA

0,00 

0,49

COLUMNA      
ESTRATIGRÀFICA

Cotes (m)

1)  0 a 3 m

4 cm  - Asfalt carrer + 21 cm  - Tot u
REBLE - 0,25 a 2,10 Argiles grises amb graves de

B
.S

.

C
.V

. 
(ø

=
 8

6
 m

m
) 

1 

1

REBLE 0,25 a 2,10 Argiles grises amb graves de 
calcària.

- 1,00 a 1,70 Argiles vermelles amb graves de 
calcària.2,4

POSSIBLE SÒL NATURAL - Argiles vermelles denses 
amb una passada de graves intercalada

SUBSTRAT RESISTENT - Lutites vermelles.

5 

2
B.S. - Bateria Simple
B.D. - Bateria Doble

C.V. - Corona de Vídia
C.D. - Corona de Diamant
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GRÀFICA DE SONDEIG CONTINU

 

Codi

Equip

Grup de treball LOSTEC, S.A. - Departament de Geotècnia

CARACTERÍSTIQUES DEL SONDEIG

Client

Obra

Data

Ajuntament de Moià

Arranjament C/ del Remei - MOIÀ

Sonda TECOINSA TP-30

Inici: 19/07/18 - Final: 19/07/18

m
e

n
tSc-2

MOSTRES / ASSAIGS

Profunditat final

Nivell freàtic

SONDEIG Sc-2

No es detecta

0 m, respecte la cota de l'asfaltat del vial

Equip

Cota d'inici

Situació Verue plànol i croquis de situació adjunt

2,50 m

Sonda TECOINSA TP 30

E
m

p
la

ç
a
m

FOTOGRAFIES

 T
IP

U
S

 C
O

T
E

S

 C
O

L
P

E
IG

N30

MOSTRES / ASSAIGS

 P
E

R
F

O
R

A
C

IÓ

 LITOLOGIA

0,00 

0,49

COLUMNA      
ESTRATIGRÀFICA

Cotes (m)

1)  0 a 3 m

13 cm  - Asfalt carrer  (2 capes) + 47 cm  - Terraplè
(argiles amb garves beix)

B
.S

.

C
.V

. 
(ø

=
 8

6
 m

m
) 

1 

1

(argiles amb garves beix)

2,4

POSSIBLE SÒL NATURAL - Argiles vermelles denses 
amb graves puntuals disperses (0,60 - 2,20 m)

SUBSTRAT RESISTENT - Lutites vermelles ambSUBSTRAT RESISTENT - Lutites vermelles amb 
passades de marga grisa.(2,25 a 2,50 m)

5 

2
B.S. - Bateria Simple
B.D. - Bateria Doble

C.V. - Corona de Vídia
C.D. - Corona de Diamant
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GRÀFICA DE SONDEIG CONTINU

 

Ajuntament de Moià

Arranjament C/ del Remei - MOIÀ

Sonda TECOINSA TP-30

Inici: 19/07/18 - Final: 19/07/18

m
e

n
t

Grup de treball LOSTEC, S.A. - Departament de Geotècnia

CARACTERÍSTIQUES DEL SONDEIG

Client

Obra

Data

Sc-3Codi

Equip

SONDEIG Sc-3

No es detecta

Verue plànol i croquis de situació adjunt

2,50 m

Sonda TECOINSA TP 30

E
m

p
la

ç
a
m

Nivell freàtic

MOSTRES / ASSAIGS

Profunditat final

0 m, respecte la cota de l'asfaltat del vial

Equip

Cota d'inici

Situació

FOTOGRAFIES

 T
IP

U
S

 C
O

T
E

S

 C
O

L
P

E
IG

N30

 LITOLOGIA

 P
E

R
F

O
R

A
C

IÓ

MOSTRES / ASSAIGS

0,00 

0,49

COLUMNA      
ESTRATIGRÀFICA

Cotes (m)

1)  0 a 3 m

9 cm  - Asfalt carrer
REBLE - 0,09 a 0,6010 Argiles i sorres amb algunes

B
.S

.

C
.V

. 
(ø

=
 8

6
 m

m
) 

1 

1

2,4 POSSIBLE SÒL NATURAL - Argiles vermelles denses 
amb graves puntuals disperses (1,70 - 2,25 m)

SUBSTRAT RESISTENT - Lutites vermelles que es
fan cada cop mes denses en profunditat (2,25 -
2,50 m).

REBLE 0,09 a 0,6010 Argiles i sorres amb algunes 
graves gris.

- 0,60 a 0,75 Argiles i sorres amb algunes 
graves vermellós.

5 

2
B.S. - Bateria Simple
B.D. - Bateria Doble

C.V. - Corona de Vídia
C.D. - Corona de Diamant
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquests annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament de 

Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de renovació 

del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el Carrer del 

Saiol 

L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 

criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres 

que permetran substituir els col·lector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es 

troba en un avançat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del col·lector actual de de formigó i diàmetre 600 

mm i la substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es 

re connectaran tots els col·lectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 

embornals existents.  

En concret, aquest annex té per objecte mostrar gràficament l’entorn on es 

desenvoluparan les obres. 

 

2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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1. Carrer Remei 

 

 

2. Embornal existent a reconnectar 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

 

5 

 

3. Carrer Remei 

 

 

4. Carrer Remei 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

 

6 

 

5. Detall estat paviment 

 

 

6. Vista general Carrer Remei 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquests annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament de 

Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de renovació 

del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el Carrer del 

Saiol 

L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 

criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres 

que permetran substituir els col·lector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es 

troba en un avançat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del col·lector actual de de formigó i diàmetre 600 

mm i la substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es 

re connectaran tots els col·lectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 

embornals existents.  

En concret, aquest annex té por objecte descriure el mètode dut a terme per al càlcul 

dels volums de terres, tant en l’excavació com en el reblert, i la presentació dels resultats 

obtinguts. 

 

2. CÀLCUL DE VOLUMS 

Per al càlcul del volum de terres d’excavació i de reblert de la rasa s’ha procedit  a 

calcular les àrees corresponents a desmunt o a terraplenat de terres per a seccions 

situades cada 10 metres al llarg de l’eix projectat. El volum es pot calcular com la 

semisuma d’àrees entre dues seccions consecutives, multiplicat per la distància que les 

separa. 

Al final del present annex s’adjunten les taules que recullen els resultats d’aquests 

càlculs. Les àrees s’expressen en m2 i els volums en m3. 

 



Tipo de área Área Vol. Vol. 

Metros 

cuadrados

Metros 

cúbicos

Metros 

cúbicos

P.K.: 0+000.000

Desmunt 5.35 0.00 0.00

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 0.00 0.00

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 0.00 0.00

Capa 35cm Tot-ú 0.90 0.00 0.00

Capa Reblert 2.17 0.00 0.00

Capa Formigo Tub 0.75 0.00 0.00

Tub 1.14 0.00 0.00

P.K.: 0+020.000

Desmunt 5.54 108.91 108.91

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.14 2.69 2.69

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.27 5.33 5.33

Capa 35cm Tot-ú 0.91 18.01 18.01

Capa Reblert 2.34 45.14 45.14

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 15.02

Tub 1.14 22.71 22.71

P.K.: 0+040.000

Desmunt 5.43 109.66 218.56

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.70 5.39

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.27 5.34 10.66

Capa 35cm Tot-ú 0.90 18.05 36.06

Capa Reblert 2.24 45.83 90.98

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 30.04

Tub 1.14 22.71 45.42

P.K.: 0+060.000

Desmunt 5.25 106.74 325.30

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.68 8.07

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 5.29 15.96

Capa 35cm Tot-ú 0.89 17.90 53.96

Capa Reblert 2.07 43.14 134.11

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 45.05

Tub 1.14 22.71 68.13

Grupo de líneas de muestreo:  GLM_12

P.K. inicial:  0+000.000

P.K. final:  0+212.910

Informe de materiales

Alineación:  Alineación_C.Remei



P.K.: 0+080.000

Desmunt 5.18 104.32 429.62

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.66 10.73

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 5.26 21.22

Capa 35cm Tot-ú 0.89 17.77 71.74

Capa Reblert 2.02 40.90 175.01

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 60.07

Tub 1.14 22.71 90.84

P.K.: 0+100.000

Desmunt 5.15 103.29 532.91

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.65 13.38

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 5.24 26.46

Capa 35cm Tot-ú 0.88 17.72 89.46

Capa Reblert 1.98 39.95 214.96

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 75.09

Tub 1.14 22.71 113.54

P.K.: 0+120.000

Desmunt 5.09 102.37 635.28

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.64 16.02

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 5.23 31.69

Capa 35cm Tot-ú 0.88 17.67 107.13

Capa Reblert 1.93 39.10 254.06

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 90.11

Tub 1.14 22.71 136.25

P.K.: 0+140.000

Desmunt 5.53 106.26 741.54

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.14 2.67 18.70

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.27 5.29 36.98

Capa 35cm Tot-ú 0.91 17.87 125.00

Capa Reblert 2.34 42.70 296.76

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 105.12

Tub 1.14 22.71 158.96

P.K.: 0+160.000

Desmunt 5.32 108.57 850.11

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.69 21.39

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 5.32 42.30

Capa 35cm Tot-ú 0.89 18.00 143.00

Capa Reblert 2.14 44.83 341.59

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 120.14

Tub 1.14 22.71 181.67



P.K.: 0+180.000

Desmunt 5.12 104.44 954.55

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.66 24.05

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 5.26 47.56

Capa 35cm Tot-ú 0.88 17.78 160.78

Capa Reblert 1.96 41.02 382.61

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 135.16

Tub 1.14 22.71 204.38

P.K.: 0+200.000

Desmunt 5.20 103.22 1057.77

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 2.65 26.70

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.26 5.24 52.80

Capa 35cm Tot-ú 0.89 17.72 178.49

Capa Reblert 2.03 39.89 422.50

Capa Formigo Tub 0.75 15.02 150.18

Tub 1.14 22.71 227.09

P.K.: 0+212.900

Desmunt 0.00 33.55 1091.32

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.13 1.72 28.42

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.27 3.41 56.21

Capa 35cm Tot-ú 0.90 11.52 190.01

Capa Reblert 2.21 27.33 449.83

Capa Formigo Tub 0.75 9.69 159.86

Tub 1.14 14.65 241.74

P.K.: 0+212.910

Desmunt 5.39 0.03 1091.35

Terraplé 0.00 0.00 0.00

Capa 5cm AC11 surf BC50/70D 0.00 0.00 28.42

Capa 10cm MB AC22binBC50/70S 0.00 0.00 56.21

Capa 35cm Tot-ú 0.00 0.00 190.02

Capa Reblert 0.00 0.01 449.84

Capa Formigo Tub 0.00 0.00 159.87

Tub 0.00 0.00 241.74
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquests annex forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament de 

Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de renovació 

del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el Carrer del 

Saiol 

L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 

criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres 

que permetran substituir els col·lector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es 

troba en un avançat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del col·lector actual de de formigó i diàmetre 600 

mm i la substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es 

re connectaran tots els col·lectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 

embornals existents.  

En concret, aquest annex té per objecte recollir els serveis existents que poden veures 

afectats durant l’execució de les obres. 

2. SERVEIS EXISTENTS E-WISE 

Tota la documentació relativa a les xarxes existents d’aigua potable, elèctrica i 

d’enllumenat públic, gas i telecomunicacions proporcionada per l’Ajuntament ha estat 

incorporada, junt amb les dades recollides en jornades de camp, a la cartografia digital 

sobre la qual es desenvolupa el plànol 6 del projecte. 

Seguidament s’adjunta la documentació obtinguda per part de l’Ajuntament de la 

plataforma e-wise.  
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ZD - Desconegut
ZI - No Definit
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Ref: 584095

Senyors:

En relació a la seva sol•licitud amb data 02/09/2021, Ref: 584095, els adjuntem el
grafiat de plànols sol•licitat corresponent a les instal•lacions subterrànies de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució
d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l’avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Plànols, numerats 584095 - 15421701 - BT, 584095 - 15421702 - BT, , 584095 -
15421680 - AT-MT, 584095 - 15421681 - AT-MT, 584095 - 15421700 - BT



Ref: Sol•licitud d’Informació de serveis 584095 a la petició 15421679 per l'afectació
de tipus AT-MT
Senyors:

En relació al seu escrit amb data 02/09/2021, els comuniquem que no tenim
constància, amb la documentació / informació de la que disposem, de l’existència de
serveis de la nostra xarxa de distribució a la zona indicada a la seva sol•licitud.

No obstant, davant la possibilitat de que hagi pogut haver algun desplaçament a
causa de la topografia del terreny o per qualsevol altra causa, li recomanem que,
mitjançant la utilització dels medis més adients, comprovi la inexistència de cables
soterrats en la zona afectada per l'obra.

Salutacions,



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 584095 Punt: 5506501584095 -5506501

Millora del clavegueram al Carrer del Remei

Data de lliurament:

2 de setembre del 2021

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 425109.327 Y: 4628690.912



Referència/S:

Referència/N: 584095-15421686

Data: 02/09/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(425067.379/4628834.748)
Projecte: 584095
Coordenades: 425067.379,4628834.748

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 584095 Punt: 5506500584095 -5506500

Millora del clavegueram al Carrer del Remei

Data de lliurament:

2 de setembre del 2021

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 425067.379 Y: 4628834.748



Referència/S:

Referència/N: 584095-15421685

Data: 02/09/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(425013.483/4628610.476)
Projecte: 584095
Coordenades: 425013.483,4628610.476

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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DIRECCIÓ CREACIÓ DE XARXA CATALUNYA
Projecte: 584095 Punt: 5506502584095 -5506502

Millora del clavegueram al Carrer del Remei

Data de lliurament:

2 de setembre del 2021

EIX CANALITZACIÓ DE 12 CONDUCTES DE P.V.C

ARQUETA DE REGISTRE SUBTERRANEA Nº 1967

EIX CANALITZACIÓ DE 4 CONDUCTES D'URALITA

CANALITZACIÓ EN PROJECTE

EIX CANALITZACIÓ DE 8 CONDUCTES DE CIMENT

XARXA SOTERRADA

CÀMARA DE REGISTRE SUBTERRÀNIA Nº 1964

POSTE FUSTA POSTE FORMIGO/ALTRES

LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU. Escala: 1:500
Coordenades del centre del plànol ETRS89 UTM 31 X: 425013.483 Y: 4628610.476



Referència/S:

Referència/N: 584095-15421687

Data: 02/09/2021

Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ls la informació sol·licitada referent a l’obra situada a:

P_(425109.327/4628690.912)
Projecte: 584095
Coordenades: 425109.327,4628690.912

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant
l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i
perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter orientatiu, per la qual cosa la localització real
de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions
de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables
pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables
telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir
l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a
determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de
mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España
sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de
telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha
d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport,
evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel
contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions
respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar
en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la
nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer
per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les
parets de la rasa mitjançant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà
reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot
l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111
002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la documentació rellevant en format .PDF o facilitant
en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de
documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D’INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de



les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques. Telefònica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques,
s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la
corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntant la següent documentació:

• Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra

• Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les
instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España

• Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb
Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de
partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total
o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans,
microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas
d'incompliment.
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0. PRELIMINAR 

El RD 1627/1.997 de 24 d’octubre estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables a obres de construcció. 

A efectes d’aquest RD, l’obra projectada requereix de la redacció del present 

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que l’obra donada la seva i senzillesa 

d’execució, no s’inclou en cap dels supòsits contemplats a l’art. 4 del 

RD1627/1.997, donat que: 

• El pressupost de contracta és inferior a 450.759 € 

• No s’ha previst emprar a més de 20 treballadors simultàniament. 

• El volum de mà d’obra estimat és inferior a 500 dies de treball. 

D’acord amb l’art. 6 del RD 1627/1.1997, l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut haurà 

de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, contemplant la 

identificació dels riscos laborals evitables i les mesures tècniques precises per 

això, la relació de riscos laborals que no puguin eliminar-se especificant les 

mesures preventives i proteccions tècniques a controlar i reduir els esmentats 

riscos i qualsevol tipus d’activitat a desenvolupar a l’obra. 

A l’Estudi Bàsic es contemplarà també les previsions i les informacions útils per 

a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors, sempre dins del marc de la Llei 31/1.995 de 

Prevenció de Riscos Laborals i la reforma d’aquesta, la Llei 54/2.003. 
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1. MEMÒRIA 

1.1.  DADES DE L’OBRA 

 

Situació 

L’obra a què fem referència en aquest estudi comprèn les unitats necessàries 

per a la construcció del “Projecte de renovació del clavegueram al Carrer 

Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el Carrer del Saiol” 

 

Entorn de Treball 

• Descripció de l’àrea on es realitza l’obra i el seu entorn (vies, 

carreteres, accessos): L’obra es realitza al carrer del Remei de  Moià.  

• Descripció de la intensitat de circulació de vehicles: Per l’entorn on es 

desenvolupa l’obra la circulació de vehicles és mitja degut a que es tracta 

d’un carrer envoltat d’altres carrers amb esquema quadricular que permet 

distribuir el trànsit per carrers paral·lels.  

 

Horari de realització de les obres 

Per a la realització de les obres es mantindrà l’horari habitual de jornada laboral 

completa: de dilluns a divendres, de 8:00 hores a 13:00 hores pel matí i de 15:00 

a 18:00h per la tarda. 

 

Subsòl i serveis afectats 

Abans del començament de l’obra s’investigarà l’existència de possibles serveis 

afectats per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. 

Així mateix, es realitzaran les cates necessàries per ubicar les conduccions de 

caràcter elèctric que puguin interferir amb les noves obres, fent servir els mitjans 

tècnics necessaris com ara detectors de cablejat; i es tindrà especial cura amb 

les conduccions d’aigua potable, residuals, telèfons, enllumenat públic i gas 

natural. 

Per una altra banda, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques aèries 

avisant a la companyia de distribució elèctrica per a que les senyalitzi amb cintes 

o les protegeixi amb tub de poliestirè o similar. 
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Pressupost de Seguretat i Salut de l’Obra 

El pressupost d’execució material (sense IVA) aplicat en matèria de Seguretat i 

Salut per cadascuna de les fases de l’obra és el següent: 

• QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA I VUIT euros amb VINT-I-TRES 

cèntims d’euro (4.938,23 €), corresponent al 3,39 % del PEM de l’obra.  

 

Durada de l’obra i nombre de treballadors punta 

S’estima un número total màxim de treballadors en l’obra de 6 treballadors. 

 

Materials previstos a la construcció 

No està previst el fer servir materials perillosos o tòxics, ni tampoc elements o 

peces constructives de perillositat desconeguda a la seva posada en marxa, 

tampoc es preveu l’ús de productes tòxics al procés de construcció. 

1.2. FASES DE L’OBRA 

A la memòria del projecte queda descrita l’execució de la única fase planificada 

per l’obra. El termini d’obra previst és de 3 mesos.  

1.3. ANÀLISI I PREVENCIÓ DELS RISCOS A LES FASES D’OBRA 

1.3.1. TIPUS DE RISC MÉS COMUNS 

 
Replantejament 

• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Cops i/o talls amb objectes o eines 

• Exposició a temperatures extremes 

• Contactes elèctrics 

• Atropellaments, cops i xocs amb vehicles 

• Accidents de tràfic 

 

Treballs previs; delimitació de l’obra... 

• Caigudes al mateix nivell 

• Atropellament per vehicles durant la senyalització 

• Cops, atrapaments, erosions, talls, etc., durant la descàrrega i la 

col·locació dels tancaments. 

• Sobreesforços al manipular els tancaments. 

• Cops o aixafaments de càrregues suspeses 

Treballs d’instal·lació de barraques de servei 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

6 

• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Caiguda d’objectes despresos (materials no manipulats) 

• Cops amb elements mòbils 

• Cops i/o talls amb objectes o eines 

• Sobreesforços i/o postures extremes 

• Exposició a temperatures extremes 

• Contactes elèctrics 

• Atropellaments, cops i xocs amb vehicles 

• Accidents de tràfic 

• Soroll 

• Malalties causades per agents físics 

 

Tasques de radiodetecció a l’obra 

• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Caiguda d’objectes despresos (materials no manipulats) 

• Cops amb elements mòbils 

• Cops i/o talls amb objectes o eines 

• Sobreesforços i/o postures extremes 

• Exposició a temperatures extremes 

• Contactes elèctrics 

• Atropellaments, cops i xocs amb vehicles 

• Accidents de tràfic 

• Soroll 

• Malalties causades per agents físics 

 

Camió grua i transport 

• Caigudes a diferent nivell (des de la caixa) 

• Caigudes de persones al pujar i baixar de la màquina 

• Caiguda de la màquina a la rasa (treballs laterals, trencament del terreny 

per sobrecàrrega) 

• Projecció de fragments o partícules (per vent, etc.) 

• Atrapament per o entre objectes durant el manteniment 

• Atrapament per bolcada de màquines o vehicles 

• Sobreesforços 

• Contactes tèrmics 

• Contactes elèctrics (caixa aixecada contacte línia elèctric aeri) 

• Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

• Explosions 

• Incendis 

• Atropellament de persones 
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• Atropellaments, cops i xocs amb vehicles 

• Accidents de trànsit 

• Malalties causades per agents físics (soroll) 

• Malalties causades per agents físics (vibracions) 

 

Excavacions a cel obert (rebaix) 

• Lliscament de terres i/o roques 

• Despreniments de terres i/o roques per utilització de maquinària 

• Despreniments de terres i/o roques per sobrecàrrega dels marges de 

l’excavació 

• Allau de terres per alteracions de l’estabilitat rocosa d’una vessant 

• Despreniments de terra i/o roca per no tenir el talús adequat 

• Despreniments de terra i/o roca per variació de la humitat del terreny 

• Despreniments de terra i /o roca per filtracions aquoses 

• Despreniments de terra i/o roca per vibracions properes (pas pròxim de 

vehicles i/o línies ferroviàries, usos de martell trencadors, etc.) 

• Despreniments de terra i/o roca per fallida de les entibacions 

• Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària 

pel moviment de terres 

• Caigudes de personal i/o caigudes a diferent nivell 

• Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques 

adverses 

• Problemes de circulació interna degut al mal estat de les pistes d’accés o 

circulació 

• Caigudes de personal al mateix nivell 

• Contactes elèctrics directes 

• Contactes elèctrics indirectes 

• Interferència amb conduccions soterrades 

• Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada a l’obra durant 

les hores dedicades a la producció o descans 

 

Excavacions de rases 

• Despreniment de terres i trencament de talussos. En aquest cas, caldrà 

tenir especial cura en situar la maquinaria a distancia suficient per 

no incidir en l’estabilitat del mur de contenció d’escullera existent.  

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Caigudes de persones a l’interior de la rasa 

• Atrapament de persones mitjançant maquinària 

• Els derivats per interferència amb conduccions soterrades 

• Inundació 

• Cops per objectes 

• Caigudes d’objectes 
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• Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada a l’obra durant 

les hores dedicades a la producció o descans 

• Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques 

adverses 

 

Replè de terres i/o roques 

• Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment 

• Caigudes de material des de les caixes dels vehicles 

• Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 

• Interferència entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les 

maniobres 

• Atropellament de persones 

• Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 

• Accidents per conducció en ambients amb molta pols i poca visibilitat 

• Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre fangars 

• Vibracions sobre persones 

• Soroll ambiental 

 

Treballs d’encofrat i desencofrat en fusta 

• Despreniment per no estar ben apilats els materials d’encofrat 

• Cops en les mans mentre es clava l’armadura 

• Bolcades dels paquets de fusta 

• Caiguda de fustes durant les operacions de desencofrat 

• Caiguda de persones per la vora o els forats del forjat 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Talls a l’utilitzar les eines de mà o raspadores 

• Talls a l’utilitzar les taules circulars 

• Trepitjades sobre objectes punxants 

• Electrocució per anul·lació de preses del terra de maquinària elèctrica 

• Sobre esforços per postures inadequades 

• Cops en general per objectes 

• Els derivats del treball en condicions meteorològiques extremes 

 

Treballs amb encofrats lliscants o preparadors metàl·lics 

• Caigudes de persones al buit 

• Moviments descontrolats de l’encofrat durant les maniobres de canvi de 

posició 

• Cops per l’encofrat 

• Despreniments de components 

• Els derivats de treballs sotmesos a forts vents per altures elevades de la 

construcció 

• Despreniment de l’encofrat per deficient execució dels “punts forts” 
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• Caigudes de persones durant els desplaçaments entre els nivells de 

treball 

• Atrapaments de mans i/o peus 

• Cops per objectes 

• Els derivats de condicions meteorològiques adverses 

 

Treball de manipulació del formigó 

• Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell 

• Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell 

• Caiguda de persones i/o objectes al buit 

• Esfondraments d’encofrats 

• Encofrat rebentat o trencat 

• Caigudes d’encofrats trepadors 

• Trepitjades sobre superfícies de trànsit 

• Les derivades del treball sobre terres humides o mullades 

• Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments) 

• Fallada de les entiabacions 

• Lliscament de terres 

• Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 

adverses 

• Atrapaments 

• Vibracions per treballar amb agulles vibrants 

• Vibracions per treballs pròxims d’agulles vibrants sobre tractor 

• Soroll ambiental 

• Electrocució. Contactes elèctrics 

 

Treballs amb ferralla, manipulació i posada a punt 

• Talls i ferides en mans i peus per treballar amb rodons d’acer 

• Aixafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 

ferralla 

• Aixafament durant les operacions de muntatge d’armats 

• Entrebancades i torçades al caminar sobre els armats 

• Els derivats de les eventuals trencades de rodons d’acer durant l’estirat o 

doblegat 

• Sobreesforços 

• Caigudes al mateix nivell 

• Caigudes a diferent nivell 

• Caigudes des d’altura 

• Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa 

• Altres 

 

Instal·lació de canonades i fontaneria 
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• Caigudes al mateix nivell 

• Caigudes a diferent nivell 

• Talls en les mans per objectes i eines 

• Atrapaments entre peces pesades 

• Aixafament per lliscament de tubs 

• Aixafament per caiguda de tubs durant la seva descàrrega del mitjà de 

transport 

• Atrapament en la rasa per tubs 

• Explosió (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones) 

• Cremades 

• Sobreesforços 

• Trepitjades sobre objectes punxants o materials 

 

Instal·lació d’elements prefabricats (arquetes, ...) 

• Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell 

• Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell 

• Caiguda de persones i/o objectes al buit 

• Esfondraments d’encofrats 

• Trepitjades sobre objectes punxants 

• Trepitjades sobre superfícies de trànsit 

• Les derivades del treball sobre terres humides o mullades 

• Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments) 

• Lliscament de terres 

• Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 

adverses. 

• Atrapaments 

• Vibracions per treballar amb agulles vibrants 

• Vibracions per treballs pròxims d’agulles vibrants sobre tractor 

• Soroll ambiental 

• Electrocució. Contactes elèctrics 

 

Instal·lació elèctrica i maquinària 

• Contactes elèctrics directes 

• Contactes elèctrics indirectes 

• Els derivats de caigudes de tensió en la instal·lació per sobrecàrrega 

• Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 

• Mal comportament de les preses al terra 

• Interferències amb línies elèctriques existents 

• Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. 

que utilitzen o produeixen electricitat en l’obra 

Eines en general 
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• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caigudes de persones al mateix nivell 

• Caiguda d’objectes en la manipulació (eines, materials) 

• Trepitjades sobre objectes 

• Cops contra objectes immòbils 

• Cops, talls amb objectes o eines 

• Projecció de fragments o partícules 

• Atrapament per o entre objectes 

• Contactes elèctrics 

• Explosions 

• Incendis 

• Malalties causades per agents físics 

1.3.2. MESURES PREVENTIVES 

 

Replantejament 

• Pel senyalista: utilització de la paleta de senyalització, casc, botes amb 

puntera i armilla reflectant 

• Per l’equip de topografia: equip de protecció individual consistent en 

armilla reflectant, gorra pel fred i el sol 

 

Treballs previs; delimitació de l’obra... 

• Pel senyalista: utilització de la paleta de senyalització, casc, botes amb 

puntera i armilla reflectant. 

• Pels operaris que intervenen durant la descàrrega i tancaments: equip de 

protecció personal adequat (casc, guants i botes amb puntera reforçada) 

• Els sobreesforços s’evitaran manipulant les càrregues correctament i 

coordinant els moviments quan es maneguin pesos entre varis operaris 

• Durant la descàrrega d’instal·lacions d’obra, s’haurà de comprovar el bon 

estat dels elements d’aixecament, evitant col·locar-se sota de les 

càrregues suspenses. 

• Col·locació de pòrtics de balisament, si fos necessari, per evitar contactes 

amb línies elèctriques aèries 

• Es podran realitzar les maniobres adoptant els gestos codificats existents 

 

Treballs d’instal·lació de barraques de servei  

• Tancar la zona de treball i senyalitzar-la adequadament, facilitant així el 

pas de vianants i als vehicles dels tercers 

• Mantenir sempre la zona de maniobra amb el camió grua neta d’obstacles 

• Valorar l’existència de conductors elèctrics aeris 

• Maniobrar la càrrega evitant la possibilitat de cops i atrapaments 
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• Realitzar amb molta prudència la pujada  i baixada de la caixa del camió 

per les escales 

• Col·locar els materials i les eines de forma ordenada, deixant un pas 

suficientment ampli per facilitat la circulació del personal a l’obra i  de les 

màquines 

• Col·locar el material a la zona d’emmagatzematge de material, ordenat i 

net, i tot el material en les seves caixes 

• Utilitzar eslingues en bones condicions i adequades a la càrrega 

transportada 

• Cap treballador pot romandre sota la càrrega suspesa o mentre està en 

moviment 

 

Tasques de radiodetecció a l’obra 

• Tancar la zona de treball i senyalitzar-la adequadament, facilitant així el 

pas als vianants i als vehicles dels tercers 

• Visualitzar la zona on farem la radiodetecció per valorar els obstacles que 

tindrem o els llocs on és difícil el pas o  la radiodetecció 

• Realitzar la radiodetecció per trams concrets utilitzant el detector i el 

receptor de senyals. 

• Senyalitzar amb l’esprai els llocs on s’ubiquen els cables elèctrics 

• Utilitzar l’armilla reflectant que ens identificarà quan realitzem aquesta 

tasca a la calçada, d’aquesta manera serem visualitzats pels vehicles 

d’altres obres o vehicles que circules per la calçada 

 

Camió Grua i Transport 

 

Mesures de seguretat: 

• Abans d’aixecar el basculant cal assegurar-se que no hi ha línies 

elèctriques, si són d’alta tensió ha d’haver-hi com a mínim una distància 

de 5 metres entre la part superior del basculant i la línia 

• Els camions, per evitar riscs mecànic, ha d’estar en perfectes condicions 

de manteniment. Es prohibeix transportar persones enfilades a qualsevol 

part del camió. L’accés i la circulació interna de camions a l’obra 

s’efectuarà pels llocs indicats especialment, amb menció especial al 

compliment de les Normes de Circulació 

• Durant la càrrega del seu vehicle no es pot sortir mai de la cabina. Si es 

surt cal portar el casc i l’armilla reflectant 

• Es prohibeix sortir del camió i marxar deixant-lo engegat 

• Per evitar els riscos per trencament de la suspensió, les caixes es 

carregaran repartint el pes evitant descàrregues brusques 

• Abans d’iniciar les maniobres de descàrregues del material a més 

d’accionar el fre de mà es posaran els immobilitzadors a les rodes 
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• Per evitar els riscos de bolcada del camió o vessant de la càrrega sense 

control, es prohibeix que es facin els buidats de les caixes amb moviments 

d’avançament o retrocés amb la caixa en moviments d’ascens o descens 

• Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats les càrregues es 

cobriran amb una lona i subjectada per un element de lligam 

• Després de finalitzar la maniobra de descàrrega del material cal tancar el 

portó de darrera 

• Per evitar el risc de bolcada del camió cal vigilar els camins interns de 

l’obra evitant els sots 

• Les maniobres d’aparcament i sortida del camió seran dirigides per un 

senyalista 

• Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un 

especialista coneixedor del procedir més adequat 

• Les càrregues s’instal·laran sobre la caixa de forma uniforme compensant 

els pesos, de la forma més uniformement repartida possible 

• El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pany de seguretat. Es circularà 

pels llocs senyalitzats fins a arribar al lloc de càrrega i descàrrega 

 

Proteccions col·lectives 

• Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, es realitzaran en 

els llocs assenyalats per a tal efecte 

• Tots els camions dedicats al transport estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació 

• Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més 

d’haver estat accionat al fre de mà de la cabina del camió, es col·locaran 

falques d’immobilització de les rodes, en prevenció d’accidents per fallida 

mecànica. 

• L’ascens i descens de les caixes dels camions es realitzarà amb escales 

metàl·liques, dotades de ganxos d’immobilització i seguretat 

• El màxim permès per a materials solts, no superarà el pendent ideal del 

5% i es cobrarà amb una lona, en previsió de pèrdues de càrrega 

 

Excavacions a cel obert 

• Abans de l'inici dels treballs s’inspeccionarà amb la finalitat de detectar 

possibles esquerdes o moviments del terreny. 

• L'excavació realitzada mecànicament no sobrepassarà en més d'un 

metre, l'altura màxima d'atac del braç de la màquina. 

• Es prohibirà l'amuntegament de terres o materials a menys de dos metres 

del marge de l'excavació per evitar sobrecarregues i possibles bolcades 

del terreny. 

• S'eliminaran totes les viseres dels fronts d'excavació que per la situació 

hi hagi risc de despreniment. 
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• El front i paraments verticals d'una excavació hauran de ser inspeccionats 

sempre a l'iniciar o acabar els treballs pel Capatàs o Encarregat que 

senyalarà els punts que s'hauran de tocar abans de l'inici o final deis 

treballs. 

• El sanejament de terres o roques mitjançant palanca s'executaran 

subjecte mitjançant un cinturó de seguretat cordat a un punt fort. 

• Se senyalitzarà mitjançant una línia (en guix o calç) la distància de 

seguretat mínima d'aproximació al marge de l'excavació (mínim 2 m, com 

norma general). 

• Les coronacions de talussos permanents a les quals hagin d'accedir les 

persones es protegiran mitjançant una barana de 90 cm d'altura, un llistó 

al mig i un llistó de sòcol, situada a dos metres com a mínim del marge de 

la coronació del talús (com norma general). 

• L'accés o aproximació a distàncies inferiors a 2 m del marge de coronació 

d'un talús sense protegir es realitzarà subjecte a un cinturó de seguretat. 

• S’aturarà qualsevol treball al peu d'un talús si no reuneixen  les condicions 

d'estabilitat definides per la Direcció Facultativa. 

• S’inspeccionarà pel Cap d'obres, Encarregat o Capatàs, les entibacions 

abans de l'inici de qualsevol treball en la coronació o en la base. 

• Es paralitzaran els treballs a realitzar al peu de les entibacions que no 

garanteixin o sigui dubtosa una estabilitat ferma. En aquest cas, abans de 

realitzar qualsevol altre treball, s’haurà de reforçar, apuntalar. 

• Es prohibiran els treballs en les proximitats de postes elèctrics, de telègraf, 

etc., que no garanteixin la seva estabilitat abans de l'inici dels treballs. 

• S'eliminaran els arbres, arbustos i matolls que les seves arrels s'hagin 

quedat al descobert, minvant l'estabilitat pròpia i del tall efectuat en el 

terreny. 

• S'han d'utilitzar testimonis que indiquin qualsevol moviment del terreny 

que suposi risc de despreniment. 

• Xarxes tibants (o mallat electrosoldat, segons càlcul), situades sobre els 

talussos firmament rebudes, actuaran com a "avisadors" al trucar l'atenció 

per embussaments (que són inicis de despreniments). Aquest és un 

mètode bastant eficaç; si es preveu ensolapar les xarxes un mínim de 2 

m. 

 
PENDENT TIPUS DE TERRENY 

1/1 Terrenys lliscosos esllavissables 

1/2 Terrenys tous però resistents 

1/5 Terrenys molt compactes 

 
• Es prohibeix romandre o treballar al peu d'un front d'excavació obert 

recentment abans de procedir al seu sanejament, etc. 
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• Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel 

Capatàs, Encarregat o Delegat de Prevenció. 

• La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d'aproximació al marge 

de l'excavació no superior a 3 m per vehicles lleugers i de 4m per als 

pesats. 

• Es  conservaran els camins de circulació interna tapant clots, eliminant 

brandons compactant mitjançant escòries, etc. 

• Es recomana evitar en el possible els fangars, en prevenció d'accidents. 

• S’escapçarà el caire superior del tall vertical en bisell amb pendent, (1/1, 

1/2 ó 1/5, depenent del tipus del terreny), establint la distància mínima de 

seguretat d'aproximació al caire, a partir del tall superior del bisell. (En 

aquest cas, la norma general serà de 2 m més la longitud de la projecció 

en planta del tall inclinat). 

• Es constituiran dos accessos a l'excavació separats entre sí, un per a la 

circulació de persones i l'altre per a la de maquinaria i camions. 

• S’haurà d'acotar l'entorn i prohibir treballar dins del radi d'acció del braç 

de la maquina de moviment de terres. 

• Es prohibeix estar o treballar al peu d'un front d'excavació acabat d'obrir, 

abans de procedir al seu sanejament, apuntalament, etc. 

 

Excavacions de rases 

• El personal que ha de treballar en aquesta obra en l’interior de les rases 

coneixerà els riscos als que pot estar sotmès. 

• L'accés i sortida d'una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 

ancorada al marge superior de la rasa i estarà recolzada sobre una 

superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala sobrepassarà en 

1m el marge de la rasa. 

• Queden prohibits els amuntegaments (terres, materials, etc.) a una 

distancia inferior a 2 m, (com a norma general) del marge de la rasa. 

• Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m s’apuntalarà 

(segons la classificació donada en l'apartat BUIDATS). Es pot disminuir 

l'apuntalament escapçant en bisell a 45° del marge superior de la rasa. 

• Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran 

els marges de coronació mitjançant una barana reglamentaria (passamà, 

llistó intermig i sòcol) situada a una distancia mínima de 2 m del marge. 

• Quan la profunditat d'una rasa sigui inferior a 2 m pot instal·lar-se una 

senyalització del següent tipus: 

a) Línia de guix o calç; situada a 2 m del marge de la rasa i paral·lela 

a la mateixa (la seva visió serà possible amb escassa 

il·luminació). 

b) Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per cordes i 

banderoles a peu dret. 

c) Tancament  eficaç de l'accés a la coronació del marge de les 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

16 

rases en tota una determinada zona. 

d) La combinació de les anteriors. 

• Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes 

aïllades amb presa a terra, en les quals s’instal·laran projectors 

d’intempèrie alimentats a través d'un quadre elèctric general d'obra. 

• Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l'alimentació de les llums 

s’efectuarà a 24 V. Els portàtils estaran  previstos de reixa protectora i de 

carcassa i mànec aïllats elèctricament. 

• S’estendrà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro 

galvanitzat fermament subjectada al terreny mitjançant rodons de ferro de 

1m de longitud clavats en el terreny. Aquesta protecció és adequada pel 

manteniment  dels talussos que hauran de quedar estables durant llargs 

períodes de temps. La malla metàl·lica pot substituir-se per una xarxa de 

les emprades en edificació; en aquest cas es recomana les de color fosc 

per ser més resistents a la llum i en tots ells efectuar els càlculs 

necessaris. 

• Es revisarà l'estat dels talls o talussos a intervals regulars en aquells casos 

en què puguin rebre empentes exògenes per proximitat de (camins, 

carreteres, carrers, etc.) transitats per vehicles; i en especial si en la 

proximitat s'estableixen treballs amb ús de martells pneumàtics, 

compactacions per vibracions o pas de maquinària per al moviment de 

terres. 

• Els treballs a realitzar al marge de les rases amb talussos que no siguin 

estables s'executaran  subjectes  amb el cinturó de seguretat  ancorat a 

"punts forts"  ubicats en l'exterior de les rases. 

• S’efectuarà l'exhauriment immediat de les aigües que surt i no caigui a 

l'interior de les rases per evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

• Es revisaran les entibacions després dels treballs abans de començar de 

nou. 

 

Rebliment de terres o roques 

• Tot el personal que utilitzi camions, dúmpers, piconadores, o 

compactadores serà especialista en la utilització d'aquests vehicles estant 

en possessió de la documentació de capacitació  acreditativa. 

• Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans 

d'accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de 

manteniment. 

• Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima 

admissible que portaran sempre escrita de forma Ilegible. 

• Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament 

la "Tara" i la "Càrrega màxima". 
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• Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en 

número superior als seients existents en l'interior. 

• Cada equip de càrrega per rebliment serà dirigit per un cap d'equip que 

coordinarà les maniobres. 

• Es regaran periòdicament els treballs, les càrregues i caixes de camió, per 

evitar la pols. (Especialment si s'ha de conduir per vies públiques). 

• Es senyalitzaran els accessos i recorreguts deis vehicles en l'interior de 

l'obra per evitar les interferències. 

• S’instal·laran al marge dels terraplens d'abocament sòlids topes de 

limitació de recorregut per a l'abocament. 

• Totes les maniobres d'abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs, 

Cap d'equip, Encarregat o Delegat de prevenció. 

• Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5m (com 

norma general) al voltant de les compactadores i piconadores en 

funcionament. (La visibilitat pel maquinista és inferior a la desitjable dins 

de l'entorn senyalat). 

• Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment 

i compactació seran dotats d'una botzina automàtica de marxa enrere. 

• Se senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant els senyals 

normalitzats de "perill indefinit'', "perill sortida de camions" i "stop". 

• Els vehicles de compactació i piconament aniran previstos de cabina de 

seguretat de protecció en cas de bolcada. En cas d'utilitzar "pòrtics 

antibolcada" es recomana instal·lar tendals de protecció solar per als 

conductors. 

• Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent pòlissa 

d'assegurances de responsabilitat civil. 

• S'establiran al llarg de l'obra els rètols divulgatius i senyalització dels 

riscos propis d'aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, 

col·lisió, etc.). 

• Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden 

obligats a utilitzar els casc de seguretat per abandonar la cabina a l'interior 

de l'obra. 

 

Treballs d’encofrat i desencofrat en fusta 

• Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batuda de 

càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, sopandes, puntals, i 

ferralla; igualment es procedirà durant l'elevació de biguetes, nervis, 

armats, pilars, revoltons, etc. 

• L'ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través 

d'escales de mà reglamentàries. 

• S'instal·laran llistons sobre fons de fusta de les lloses d'escales per 

permetre un més segur trànsit en aquesta fase i emetre lliscaments. 
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• S’instal·laran cubridors de fusta sobre les esperes de ferralla de les lloses 

d'escales (sobre les puntes del rodons, per evitar que es clavin en les 

persones). 

• S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquelles lloses 

horitzontals per impedir la caiguda al buit de les persones. 

• S’esmerarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

• Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran, o reblaran. 

• Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant una escombrada i 

s'apilaran en lloc conegut per la seva posterior retirada. 

• S’instal·larà un cordó d'abalisament davant els forats perillosos. 

• El personal que utilitzi les màquines-eines contarà amb l'autorització 

escrita de la Direcció d'Obra lliurant-se a la Direcció Facultativa el llistat 

de les persones autoritzades. 

• El desencofrat es realitzarà sempre amb l'ajuda d'ungles metàl·liques 

realitzant-se sempre des del costat del que no es pot despendre la fusta, 

és a dir, des del ja desencofrat. 

• Els recipients per productes de desencofrat es classificaran ràpidament 

per a la seva utilització o eliminació; en el primer cas, apilats per a la seva 

elevació a la planta superior i en el segon per al seu abocament per les 

trompes. Una vegada acabades aquestes labors s’escombrarà la resta de 

petites runes de la planta. 

• Es prohibeix fer foc directament sobres els encofrats. Si es fan 

s'efectuaran en !'interior de recipients metàl·lics aïllats dels encofrats. 

• El personal encofrador s’acreditarà com "fuster encofrador'' amb 

experiència. 

• L'empresari garantirà a la Direcció Facultativa que el treballador és apte o 

no per al treball d'encofrador o per al treball en altura. 

• Abans de l'abocament del formigó, el Comitè de Seguretat i Salut 

comprovarà en companyia del tècnic qualificat la bona estabilitat del 

conjunt. 

• Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'altura 

mitjançant la rectificació de la situació de les xarxes. 

• Es prohibeix trepitjar directament sobre les sopandas. S'estendran taulons 

que facin de camins segurs i es circularà subjectes a cables de circulació 

amb el cinturó de seguretat. 

 

Treballs amb encofrats lliscants o trepadors 

• Sempre es muntaran i mantindran perfectament muntades les proteccions 

de les plataformes de treball i els seus tancaments laterals. 

• No s’iniciarà l'ascens (1a elevació) sense muntar primer la plataforma 

inferior de recuperació i repòs. 

• Constitueix un risc addicional muntar en altura un element que 

perfectament pot muntar-se a nivell del terra. 
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• La penjada de l'element per al seus canvis de posició es realitzarà amb 

l'ajuda d'un "balancí indeformable" que s’enganxarà al ganxo de la grua 

(o a la cabria compensada, en cas de blocs de presa o similars). 

• En cas d'encofrar a dues cares, la maniobra d'elevació (o canvi de posició) 

de qualsevol de les cares es realitzarà mitjançant cordes o similars tenint 

en compte que no existeixi cap operari en la zona d’influència de treball 

de les càrregues. Mai amb les mans directament. 

• La instal·lació de ferralla s’efectuarà una vegada pujades les cares de 

l'encofrat. 

• Durant la maniobra d'arribada de la ferralla muntada es desallotjarà la 

plataforma de treball. Una vegada presentada, es procedirà a entrar i per 

conseqüència a l'ajust i connexió amb les esperes de la ferralla 

formigonada. 

• La comunicació entre passarel·les es resoldrà amb escales de mà. El risc 

de caiguda al buit durant la comunicació entre nivells es resol estenent un 

pany de xarxa des de la plataforma de coronació fins a la plataforma 

inferior. 

• El transport intern dels panells d’encofrat es realitzarà apilats verticalment 

sobre caixes de camió a les que li hauran baixat els laterals, cordats i 

abalisats amb draps vermells. 

• L'amuntegament de components s'ha de fer en llocs determinats pròxims 

al lloc d'armat per aconseguir un màxim ordre. 

• La neteja de la fusta "in situ" després de l'encofrat es realitzarà sempre 

que no existeixin operaris sobre les plataformes inferiors. 

• Es prohibeix accedir a les plataformes de coronació si el conjunt no està 

totalment estabilitzat i aplomat per l'abocament del formigó. 

• L'accés i permanència en les plataformes s'efectuaran amb el cinturó de 

seguretat que s’ancorarà a un cable de circulació enllaçat a dos punts forts 

del sistema. 

 

Treballs de manipulació del formigó 

Abocaments directes mitjançant canaleta: 

• S'instal·laran topes al final del recorregut dels camions formigonera en 

prevenció de bolcades. 

• Com norma general, es prohibeix apropar les rodes dels camions 

formigoneres a menys de 2 m del marge de l'excavació. 

• Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigonera durant 

la maniobra de retrocés. 

• S'instal·laran baranes sòlides en el front d'excavació protegint el treball de 

guia de la canaleta. 

• S’instal·larà un cable de seguretat lligat a "punts sòlids" en què enganxar 

el mosquetó del cinturó de seguretat en els treballs amb risc de caiguda 

d'alçada. 
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• S'habilitaran "punts de permanència" segurs; intermitjos, en les situacions 

d'abocament a mitja ladera. 

• La maniobra d'abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà que 

no es realitzin maniobres insegures. 

 

Abocaments mitjançant un cub o catúfol 

• Es prohibeix carregar el cub per sobre de la càrrega màxima admissible 

de la grua que el sustenta. 

• Se senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal executada amb pintura en 

color groc el nivell màxim per omplir el cub per no sobrepassar la càrrega 

admissible. 

• Se senyalitzarà mitjançant traços en el terra (o corda de banderola) les 

zones batudes pel cub. 

• L'obertura del cub per a l'abocament s’executarà exclusivament accionant 

la palanca existent a tal efecte amb les mans protegides amb guants 

impermeables. 

• Es procurarà no colpejar amb al cub els encofrats ni les entibacions. 

• Del cub o cubilot penjarà caps de guia per ajudar a la correcta posició 

d'abocament. Es prohibeix guiar o rebre directament en prevenció de 

caigudes per moviment pendular del cub. 

 

Abocaments de formigó mitjançant bombeig 

• L'equip encarregat de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest 

treball. 

• Es prendran les pertinents precaucions per controlar el compliment de les 

normes de prevenció per part de les empreses subministradores. 

• La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets 

arriostrant-se les parts susceptibles de moviment. 

• La mànega terminal d'abocament serà governada per un mínim de dos 

operaris per evitar les caigudes per moviment incontrolat. 

• Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície (un forjat o 

lloses per exemple) s’establirà un camí de taulons segur sobre els quals 

puguin recolzar-se els operaris que governen l'abocament amb la 

manega. 

• El formigonat de pilars i elements verticals s’executarà governant la 

mànega des de castillets de formigonat. 

• El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 

formigonat serà dirigida per un operari especialista per evitar accidents 

per "taps" i "sobrepressions" internes. 

• És imprescindible evitar "embussos" o "taps" interns de formigó. 

S'evitaran els colzes de radi reduït. Després d'acabar de bombejar es 

rentarà l'interior de les canonades d'impulsió del formigó. 
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• Abans d'iniciar el bombeig de formigó s’haurà de preparar el conducte 

(engreixar les canonades) enviant masses de morter de dosificació en 

prevenció de "Taps". 

• Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar la xarxa 

de recollida a la sortida darrera el recorregut total del circuit. En cas de 

detenció de la bola es paralitzarà la màquina. Es reduirà la pressió a zero 

i es desmuntarà a continuació la canonada. 

• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota 

de neteja a elements sòlids apartant-se de la zona abans d'iniciar-se el 

procés. 

• Es revisaran periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigonat, 

complimentant el llibre de manteniment que serà presentat a requeriment 

de la Direcció Facultativa. 

 

Treballs amb ferralla 

• S’habilitarà en l'obra un espai dedicat a l'amuntegament classificat dels 

rodons de ferralla pròxim al lloc de muntatge d'armadures. 

• Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre 

tacs de fusta capa a capa, evitant-se les alçades de les piles superiors al 

1,50 m. 

• El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s’executarà 

suspenent la càrrega de dos punts separats mitjançant el balancí. 

• La ferralla muntada (pilars, parrilles, etc.) s'emmagatzemaran en les 

zones designades a tal efecte separat de la zona de muntatge. 

• Les runes o retallades de ferro i acer es recolliran amuntegats en una zona 

determinada per a la seva recollida i transport a l'abocador. 

• S’escombrarà diàriament de runes al voltant del torn o banc de treball. 

• La ferralla muntada es transportarà al punt d'ubicació suspesa del ganxo 

de la grua mitjançant el balancí que la subjectaran de dos punts distants 

per evitar deformacions i desplaçaments no desitjats. 

• Queda prohibit el transport aeri d'armadures de pilars en posició vertical. 

Es transportaran suspesos de dos punts mitjançant el balancí fins arribar 

pròxims a la zona d'ubicació dipositant-les al terra. Només es permetrà el 

transport vertical per a la ubicació exacta "in situ". 

• Es prohibeix el muntatge de congrenys perimetrals sense abans estar 

correctament instal·lades les xarxes de protecció. 

• S’evitarà en el possible caminar pels encofrats de jàsseres o bigues. 

• S’instal·laran senyals de perill en els forjats tradicionals, avisant sobre el 

risc de caminar sobre els revoltons. 

• S’instal·laran "camins” de tres taulons d'amplada (60cm com a màxim) 

que permetran la circulació sobre forjats en fase d'armat de negatius (o 

estesa de mallàs de repartiment). 
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• Les maniobres d'ubicació "in situ" de ferralla muntada es guiaran 

mitjançant un equip de tres homes; dos guiaran mitjançant cordes en dos 

direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que 

procedirà manualment a efectuar les correccions d'aplomat. 

 

Instal·lacions de canonades i fontaneria 

• El transport de trams de canonada a l'esquena per un sol home es 

realitzarà inclinant la carrega enrere, de tal forma, que l'extrem que va per 

davant superi l'alçada d'un home, en prevenció de cops i entrebancs amb 

altres operaris en zones poc il·luminades (o il·luminades en contra la llum). 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús evitant 

s'aixequin estelles durant la feina. 

• Es mantindran nets de retalls en les zones de treball. Es netejarà 

conforme s'avanci, apilant les runes per al seu abocament per les 

trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

• Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de 

soldar amb plom s’establirà una corrent d'aire de ventilació per evitar el 

risc de respirar productes tòxics. 

• El local destinat a emmagatzemar les bombones de gasos liquats tindrà 

ventilació constant per "corrent d'aire", porta amb tancat de seguretat i 

il·luminació artificial en el seu cas. 

• La il·luminació elèctrica del local on s'emmagatzemaran les ampolles o 

bombones de gasos liquats s’efectuarà mitjançant estancs antideflagrants 

de seguretat. 

• Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de 

pols químic sec. 

• La il·luminació dels treballs de fontaneria serà  d'un mínim de 100 Lux 

mesurats a una algada sobre el nivell del paviment en torn als 2 m. 

• La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s’efectuarà mitjançant 

"mecanismes estancs de seguretat" amb mànec aïllant i reixeta de 

protecció de la bombeta. 

• Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials 

inflamables. 

• Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura 

en prevenció d'incendis. 

• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran 

en els carros adequats. 

• S’evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats posats al 

sol. 

• S’instal·larà un rètol de prevenció en el magatzem de gasos liquats i en el 

talles de fontaneria amb la següent llegenda: "No utilitzi acetilè per soldar 
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coure o elements que el continguin. Es produeix "acetilur de coure" que 

és explosiu. 

• El taller magatzem estarà dotat de porta, ventilació per corrent d'aire i 

il·luminació artificial en el seu cas. 

 

Instal·lació d'elements prefabricats (arquetes, ...) 

• Utilització de roba de feina, protectors auditius, casc, botes amb puntera i 

guants, així com ulleres anti-impacte. 

• No romandrà dins del radi d'acció de la maquina (uns 5 metres), 

delimitant-se la zona mitjançant tanques o cintes. 

• No es situarà personal a prop dels camions durant la càrrega d'aquestos. 

• Precaució amb les línies elèctriques soterrades. 

• S'hauran de complir les normes i especificacions establertes al muntatge 

i ús de les bastides. 

• Es col·locaran passos, tant per al personal i vehicles de l'obra com per a 

vianants i vehicles aliens a l'obra, sempre que sigui possible per l'amplada 

de la rasa. Per a rases de més de 1,5 metres d'amplada s’haurà de posar 

el rebliment abans de col·locar cap pas provisional. 

• Roba de treball, casc i guants. 

• Per a l'operari que manipuli el martell, a més a més, haurà de col·locar-se 

el cinturó antivibratori, les ulleres i un protector d’oïda; segons la 

proximitat de la resta deis treballadors a la font del soroll es requerirà la 

utilització de protectors auditius. 

 

Instal·lació elèctrica i de maquinària 

Normes de prevenció tipus per als cables: 

• La secció dels cables serà sempre l'adequada per a la càrrega elèctrica 

que ha de suportar en funció del càlcul realitzat per a la maquinària i 

il·luminació prevista. 

• Els fils tindran la funda protectora aïllant sense defectes apreciables. No 

s'admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

• La distribució general des del quadre general de l'obra als quadres 

secundaris s’efectuarà mitjançant mànega elèctrica antihumitat. 

• L'estesa dels cables i mànegues s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m 

en les zones peatonals i de 5 m en les de vehicles, mesurat sobre el nivell 

del paviment. 

• Els entroncaments provisionals entre mànegues s'executaran mitjançant 

caixes d'entroncs normalitzades estancs de seguretat. 

 

Normes de prevenció tipus per als interruptors: 
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• S'ajustaran expressament a l'especificat en el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió. 

• Els interruptors s’instal·laran en l'interior de caixes normalitzades 

provistes de ports d'entrada amb tancat de seguretat. 

• Les caixes dels interruptors tindran adherida sobre la porta un senyal 

normalitzat de "perill, electricitat". 

 

Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics: 

• Seran metàl·lics de tipus per la intempèrie, amb porta i tancat de seguretat 

(amb clau), segons Norma UNE-20324. 

• Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

• Tindran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de "perill, 

electricitat". 

• Els quadres elèctrics tindran presses de corrent per connexions 

normalitzades blindades per intempèrie en número determinat segons el 

càlcul realitzat. 

• Els quadres elèctrics d'aquesta obra estaran dotats d'enclavament elèctric 

d'obertura. 

 

Normes de prevenció tipus per a les preses d'energia: 

• Les preses de corrent deis quadres s'efectuaran dels quadres de 

distribució mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides contra 

contactes directes) i sempre que sigui possible amb enclavament. 

• Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, 

màquina o màquinaeina. 

• La tensió sempre estarà en la clavilla "femella, mai en la "mascle", per 

evitar contactes elèctrics directes. 

 
Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits: 

• La instal·lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul 

defineixi com a necessaris; no obstant, es calcularà sempre minorant amb 

la fi que actuïn dins del marge de seguretat. 

• Els interruptors automàtics s'instal·laran en totes les línies de presa de 

corrent dels quadres de distribució i d'alimentació a totes les màquines, i 

aparells de funcionament elèctric. 

• Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 

• Tota la maquinaria elèctrica estarà protegida per un diferencial. 

• Els diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats: 300 

mA alimentació a la maquinària i 30 mA alimentació a la maquinaria amb 

millora de nivell de seguretat i instal·lacions elèctriques d'enllumenat no 

portàtil. 

Normes de prevenció tipus per a les preses de terra: 
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• El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

• Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa a terra. 

• La presa de terra s’efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre 

general. 

• El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc 

i verd.  Es prohibeix utilitzar-lo per a altres usos. 

• Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma 

que el seu funcionament i eficàcia segui el requerit per la instal·lació. 

• La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de clavat de 

la pica aigua de forma periòdica. 

• El punt de connexió de la pica estarà protegit en l'interior d'una arqueta 

practicable. 

• Les preses a terra de quadres elèctrics generals diferents, seran 

elèctricament independents 

 

Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat: 

• L'enllumenat nocturn (o no) de l'obra complirà les especificacions, en 

concordança amb l'establert en les Ordenances de Treball de la 

Construcció, Vidre, Ceràmica i General de la Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

• La il·luminació dels treballs serà sempre l'adequada per realitzar els 

treballs amb seguretat. 

• L'energia elèctrica que hagi de subministrar-se a les llums per il·luminació 

de treballs entollats (o humits) se servirà a través d'un transformador de 

corrent que la redueixi a 24V. 

• La il·luminació deis treballs sempre que sigui possible s’efectuarà creuada 

per disminuir ombres. 

• Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant 

racons foscos. 

 

Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la 

instal·lació elèctrica de l'obra: 

• El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista en 

possessió del carnet professional corresponent. 

• Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i en especial en el 

moment en què es detecti una fallada, moment en què es declararà fora 

de servei. 

• La maquinaria elèctrica serà revisada per personal especialista en cada 

tipus de maquina. 

• L'ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només les 

efectuaran els electricistes. 
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• Els quadres elèctrics de distribució s'ubicaran sempre en llocs de fàcil 

accés. 

• Es connectaran a terra les carcasses dels motors o màquines (si no estan 

dotats de doble aïllament), o aïllant per propi material constitutiu. 

 

Eines en General 

 

Meses de seguretat 

• Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària 

accionada per transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, 

ajustaments, etc., es realitzaran a motor parat, per evitar accidents. 

• El muntatge i ajustament de transmissions per corretges es realitzarà 

mitjançant "muntacorretges" (o dispositius similars), mai amb tornavís, les 

mans, etc., per evitar el risc d'enxampada. 

• Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament, 

estaran protegides mitjançant un bastidor suport d'un tancament a base 

de malla metàl·lica, que permetent la observació del bon funcionament de 

la transmissió, impedeixi l'enxampada de persones o objectes. 

• La instal·lació de rètols amb llegendes de "màquina avariada", "màquina 

fora de servei", etc., seran col·locats i retirats per la mateixa persona. 

• En prevenció dels riscos per inhalació de la pols ambiental, les màquines-

eines amb producció de pols s'utilitzaran en via humida, per a eliminar la 

formació d'atmosferes nocives. Sempre que sigui possible, les màquines-

eina amb producció de pols s'utilitzaran a sotavent, per evitar el risc per 

treballar a l'interior d'atmosferes nocives. 

• Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises 

insonoritzades, per a disminuir el nivell acústic. 

• Es prohibeix la utilització d'eines accionades mitjançant combustibles 

líquids en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per a preveure el risc 

per treballar a !'interior d'atmosferes tòxiques. 

• Es prohibeix l'ús de màquines-eines al personal no autoritzat per a evitar 

accidents per imperícia. 

• Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall (o forat), abandonades en 

el terra, per evitar accidents. 

 

Per a l'elecció dels equips de protecció individual s'ha portat a terme l’anàlisi i 

l'avaluació deis riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 

suficientment per altres medis. 

A continuació es defineixen els equips de protecció que seran necessaris 

disposar per a l'execució d'aquesta obra, tenint en compte l'origen i la magnitud 

dels riscos dels que s'hagin de protegir. 
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Protecció al cap 

• Casc de polietilè, per tetes les persones que treballen en l'obra, inclosos 

visitants. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Ulleres antipols. 

• Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable P3. 

• Pantalla contra projecció de partícules. 

• Mascaretes antigàs. 

• Protectors auditius consistents en auriculars. 

 

Protecció al cos 

• Cinturó de seguretat que s’adaptarà als riscos específics de cada treball. 

• Cinturó anti-vibratori. 

• Cinturó porta-eines. 

• Mosquetons. 

• Granotes: Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons 

conveni Col·lectiu Provincial. 

• Roba reflectant. 

• Mandils de cuir. 

• Faixa elàstica de subjecció de cintura. 

 

Protecció a les extremitats superiors 

• Guants de cuir i goma. 

• Guants de soldador. 

• Guants impermeabilitzats. 

• Guants dielèctrics per a utilització en baixa tensió. 

• Maniguets de cuir. 

 

Protecció a les extremitats inferiors 

• Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

• Botes dielèctriques aïllants de l'electricitat. 

• Polaines de soldador. 

 

1.3.3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

Senyalització general 

• Senyal d'STOP en sortides de vehicles. 

• Senyals de: Obres, Estretament, Limitació de Velocitat, Prohibició 

d'avançament, fi de prohibició, en totes les zones afectades per les obres 

amb pas de vehicles. 
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• Fites i cintes d'abalisament. 

• Entrada i sortida de vehicles. 

• Obligatori l'ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, 

protectors auditius, botes i guants. 

• Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària 

pesada en moviment, carregues suspeses, incendi i explosions. 

• Prohibit apagar amb aigua. 

• Aigua no potable. 

• Senyal d'advertiment de perill indeterminat. 

• Risc de corrosió. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 

• Prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar. 

• Senyal informativa de localització i direcció de socors. 

• Senyal informativa de localització de farmaciola i extintors. 

• Sistema sonar d'alarma. 

 

Instal·lació elèctrica 

• Conductor de protecció i pica o placa de posada a terra. 

• Interruptors diferencials a 30mA de sensibilitat per a l'enllumenat i de 

300mA per a força. 

• Transformadors de seguretat. 

• Verificadors de tensió. 

• Pòrtics limitadors de gàlib per línies elèctriques. 

 

Pantalles 

• Protecció contra caigudes de les rases. 

• Pantalla de seguretat per soldador elèctric. 

 

Instal·lacions varies 

• Vàlvules antiretorn en manegues. 

 

Protecció contra incendis 

• Extintors portàtils. 

 

1.4. FORMACIÓ EN PREVENCIÓ 

 

Tot el personal haurà de rebre a l'ingressar en l'obra una exposició dels mètodes 

de treball i els riscos que poguessin entranyar juntament amb les mesures de 

seguretat que hauran d'emprar. S’impartirà formació en matèria de seguretat i 
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salut en el treball al personal de l'obra. Escollint al personal més qualificat, 

s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis de forma que tots els treballs 

disposin d’algú que sigui socorrista. 

 

1.5. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

Farmacioles 

Es disposarà d'una farmaciola en cada treball d'obra contenint el material 

especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

Assistència a accidentats 

S’haurà d'informar al personal de l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres 

Mèdics (Serveis propis, Mútues patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, 

etc.) on s'hauran de traslladar als accidentats per al més ràpid i efectiu 

tractament. 

Per això es disposarà en llocs visibles llistes amb els telèfons i direccions deis 

centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 

transport dels possibles accidentats als Centres d’assistència. 

 

Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra passarà un reconeixement 

mèdic previ al treball i que serà repetit en el període d'un any. 

 

PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

En prevenció de possibles accidents a tercers es col·locaran les oportunes 

senyals d’advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat en la 

carretera en els llocs reglamentaris. Se senyalitzarà els accessos naturals de 

l'obra prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se en el seu 

cas els tancament necessaris. 
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EVACUACIÓ D’ACCIDENTATS 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està 

prevista mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista 

adjudicatari definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i 

com es diu al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

 

EMERGÈNCIES Telèfon general 112 

 

1.6. CONCLUSIONS 

 

Amb tot l'exposat, el tècnic que subscriu considera haver definit completament  

les obres instal·lacions que composen el present projecte. 

 

 

 

 

Barcelona, febrer de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon Font Arnedo 
Enginyer de camins, canals i ports 

CIAE INGENIEROS S.L. 
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2. PLÀNOLS 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

• Estatut deis Treballadors (Llei 8/1.980, Llei 32/1.984, Llei 11/1.994). 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) 

(B.O.E. 16-3-71), aquells títols que no hagin estat derogats per la Ley 

31/1995, sobre "Prevención de Riesgos Laborales". 

• RD 1627/1.997 de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• RD 2291/1985, de 8 novembre, que aprova el Reglament d'Aparells 

d'Elevació Manutenció. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002, de 2 d'agost de 

2002). 

• RD 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i 

Garanties de Seguretat a Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 

Transformació. 

• Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-

77). 

• Reglament de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (Real Decreto 

863/85, 2-4-85) (B.O.E. 12-6-85). 

• Codi de Circulació. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, (B.O.E. 10-11-95), sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

• Reglament deis Serveis de Prevenció, R.D 39/1997, de 17 de gener. 

• RD 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut en los Llocs de Treball. 

• RD 1215/1997 de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors deis 

Equips de Treball. 

• RD 664/1997 de 12 de maig, sobre Agents Biològics. 

• RD 773/1997 de 30 de maig, sobre Equips de Protecció Individual. 

• RD 485/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes de Senyalització 

de Seguretat i Salut en el Treball. 

• RD 487/1997 de 14 d'abril, sobre Manipulació manual de Carregues. 

• RD 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprova el Reglamento de 

emmagatzematge de productes químics. 

• RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 

de la salut i seguretat deis treballadors enfront al risc elèctric. 
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• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut i Medicina del 

Treball que puguin afectar als treballs que es realitzin en l'obra, així com 

els diferents reglaments i instruccions tècniques complementaries que 

estiguin relacionades amb les activitats a desenvolupar durant l'execució 

de l'obra. 

 

3.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

Tota la roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran 

fixat un període de vida útil, llançant-se al acabar-se. Quan per les 

circumstancies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça de roba o equip es reposarà aquest independentment de la 

durada prevista o data d'entrega. Tota peça de roba o equip de protecció que 

hagi patit un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ser concebut (per exemple, 

per un accident), serà desusat i reposat al moment. Aquella roba que pel seu ús 

hagi adquirit més folgança i toleràncies de les admeses pel fabricant serà 

reposada immediatament. L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai 

representarà un risc en si mateix. 

 

3.2.1. PROTECCIONS PERSONALS 

 

Tot element de protecció individual estaré certificat per una entitat acreditada i 

per tant marcat amb la marca CE. Tot equip contarà amb el seu manual 

d'instruccions corresponents. 

 

3.2.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 

Tots els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques 

fonamentals següents: 

 

Tanques de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada estant construïdes a base de tubs metàl·lics 

o bé taulons de fusta suportats sobre trípodes metàl·lics. Disposaran de potes 

per mantenir la  seva verticalitat. 
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Barana 

Disposarà de llistó superior a una algada de 90 cm de suficient resistència per 

garantir la retenció de persones i portarà un llistó horitzontal intermig, així com el 

corresponent entornpeu. 

 

Mallàs 

Els forats interiors es protegiran amb mallàs de resistència i malla adequada. 

 

Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que permetin 

complir amb garantía la funció protectora per la qual estan previstes. 

 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat i els seus ancoratges 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora, estant en possessió del corresponent 

marcat CE. 

 

Plataformes de treball 

Tindran com a mínim 60 cm d'amplada i les situades a més de 2 m del terra 

estaran dotades de baranes de 90 cm d'algada i llistó intermig i entornpeu. 

 

Escales de mà 

Compliran l'establert en RD 486/1997 de 14 d'abril, sobre Llocs de Treball. 

 

Pòrtics limitadors de gàlib 

Disposaran de dintell perfectament senyalitzat. 

 

Passadís de seguretat 

Podrà realitzar-se a base de pòrtics amb peus dreta i dintell a base de taulons 

embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests 

elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la 

coberta de xapa). 

Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que puguin caure, podent 

instal·lar elements amortidors sobre la coberta (sacs de terra, capa de sorra, 

etc.). 
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Topalls de lliscament de vehicles 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitja 

de rodons clavats al mateix o d'alguna altra manera més eficaç. 

 

Plataformes volades 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hauran de suportar. Estaran 

convenientment ancorades i dotades de baranes. 

 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 

mA i per a una força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà 

superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, 

una tensió màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, 

com a mínim en l’època seca de l'any. 

 

Extintors 

Seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament. 

 

Regs 

Les pistes per a transit d'obra seran regades convenientment per evitar la 

producció aixecament de pols. 

 

3.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

3.3.1. SERVEI TECNIC DE SEGURETAT 1 SALUT 

 

L'obra contarà amb assessorament tècnic en prevenció de riscos laborals a 

través del Servei de Prevenció del Contractista adjudicatari de les obres. 

 

3.3.2. SERVEI MÈDIC 

 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o concertat 

amb un servei de prevenció aliè. 
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3.4. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

 

L'obra disposarà de casetes (en cas que sigui necessari) per a vestuari, menjador 

i serveis higiènics, degudament dotats. El vestuari i servei tindrà com a mínim 2 

metres quadrats per persona i el primer disposarà de taquilles individuals amb 

clau, seients i il·luminació. Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa per 

cada cinc treballadors, amb aigua calenta. També disposaran d'un WC per cada 

cinc treballadors, disposant de miralls i il·luminació. Les instal·lacions de 

menjador tindran com a mínim dos metres quadrats per treballador disposant de 

bancs i taules en nombre necessari. Es disposarà de recipients amb tapa per 

facilitar l'amuntegament i retirada de la brossa i escombraries que generi durant 

el menjar el personal de l'obra. Pel servei de neteja de les instal·lacions es 

dedicarà una persona a temps parcial. 

 

3.5. INSTAL·LACIONS MEDIQUES 

 

Pel nombre de treballadors i ubicació prevista de les obres no es realitzaran 

instal·lacions mediques especials però es dotarà a les obres de farmaciola 

d'acord amb les necessitats corresponents. 

 

La farmaciola mantindrà permanentment la dotació precisa reposant-se de forma 

continuada el que s'ha consumit. 

 

Haurà d'haver permanentment algun treballador que conegui les tècniques de 

socorrisme primers auxilis, impartint-se cursets en cas necessari. 

 

3.6. PERSONAL DESIGNAT EN MATERIA DE SEGURETAT EN OBRA 

 

Es designarà un coordinador de seguretat en obra en fase de projecte i execució 

estant les empreses contractistes al corrent de la persona designada per a 

aquesta figura i a la qual reportaran els plans de seguretat corresponents per a 

la seva aprovació i la relació de subcontractes, si n'hi hagués. 

 

Les funcions del coordinador són les descrites en el RD 1627/1997 de 24 

d'octubre sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 

construcció. 
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3.7. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

Estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. 

 

Aquest Pla de Seguretat i Salut serà presentat al Coordinador de Seguretat o si 

fas el cas a la Direcció Facultativa per al seu informe i aprovació. Qualsevol 

posterior modificació al mateix, haurà de seguir idèntic tràmit d'informe i 

aprovació per la Direcció Facultativa/Coordinador de Seguretat i per 

l'Administració. 

 

3.8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN MATERIA SOCIAL 

 

El contractista com a únic responsable de la realització de les obres es 

compromet al compliment al seu càrrec i risc de totes les obligacions que es 

derivin del seu caràcter legal de patró respecte a les disposicions de tipus laboral 

vigent o que puguin dictar durant l'execució de les obres. 

 

La direcció d'obra podrà exigir del contractista en tot moment la justificació que 

es trobi en regla en el compliment de la Legislació Laboral i de la Seguretat Social 

deis Treballadors ocupats en l'execució de les obres, inclús per als treballadors 

de subcontractes. 

 

El contractista ve obligat a saber quantes i quines disposicions estan vigents o 

es dictin durant l'execució dels treballs sobre matèria social i prevenció de riscos 

laborals. 

 

Barcelona, febrer de 2022, 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon Font Arnedo 
Enginyer de camins, canals i ports 

CIAE INGENIEROS S.L. 
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APÈNDIX 01: PRESSUPOST 

 

 



PSS substitució col·lector carrer Remei Moià

AMIDAMENTS Data: 07/12/21 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PSS PC C REMEI MOIÀ
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS PC C REMEI MOIÀ
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EUR



PSS substitució col·lector carrer Remei Moià

AMIDAMENTS Data: 07/12/21 Pàg.: 2

1 HGD1222E u 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 i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS PC C REMEI MOIÀ
Capítol 04  INSTAL·LACIONS D'HIGENE I BENESTAR

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS PC C REMEI MOIÀ
Capítol 05  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

EUR



PSS substitució col·lector carrer Remei Moià

AMIDAMENTS Data: 07/12/21 Pàg.: 3

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS PC C REMEI MOIÀ
Capítol 06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS PC C REMEI MOIÀ
Capítol 07  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 H15Z1003 h Reunió mensual del comité de seguretat i salut constituit per 4 persones

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H15Z1004 h Formació en seguertat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS PC C REMEI MOIÀ
Capítol 08  PROTECCIONS INDIVIDUALS

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 H1461120 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H145N6FD u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 4, logotip color taronja, tensió màxima
36500 V, homologades segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

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

6,57 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

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

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

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

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

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

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

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

20,83 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

16,59 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

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

38,61 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

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

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 H145N6FD u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 4, logotip color
taronja, tensió màxima 36500 V, homologades segons UNE-EN 420

130,83 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 H1461120 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable

5,83 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 8,31 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,46 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,62 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,48 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,44 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,87 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

16,52 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

50,92 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

14,04 €

(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-25 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

24,74 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,16 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-27 H15Z1003 h Reunió mensual del comité de seguretat i salut constituit per 4 persones 56,00 €

(CINQUANTA-SIS EUROS)

P-28 H15Z1004 h Formació en seguertat i salut 19,32 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-29 H15Z2011 h Senyaler 21,13 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-30 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-31 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

31,08 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,66 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-34 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 7,16 €

(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-35 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

83,54 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-37 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

83,59 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 HGD1222E u 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 i amb el desmuntatge inclòs

27,40 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-39 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 97,09 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-40 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,93 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

270,61 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m ambmesP-42 HQU1E170
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

70,13 €

(SETANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

uP-43 HQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

63,98 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

uP-44 HQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 per 16,26sones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

uP-45 HQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

60,29 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

uP-46 HQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

131,13 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

uP-47 HQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

86,89 €

                                                         RAMON FONT ARNEDO, ECCP

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

Dilluns, 2  de febrer de  2022

  L´AUTOR DEL PROJECTE,
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,57 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

Altres conceptes 0,60000 €

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

6,59 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

Altres conceptes 0,60000 €

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

5,58 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07000 €

Altres conceptes 0,51000 €

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

8,97 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15000 €

Altres conceptes 0,82000 €

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

20,83 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94000 €

Altres conceptes 1,89000 €

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

16,59 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

15,08000 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

7,87 €

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

7,15000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,54 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,40000 €
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Altres conceptes 0,14000 €

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

38,61 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig
avantbraç

35,10000 €

Altres conceptes 3,51000 €

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

7,36 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-12 H145N6FD u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 4, logotip color
taronja, tensió màxima 36500 V, homologades segons UNE-EN 420

130,83 €

B145N6FD u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 4, logotip color
taronja, tensió màxima 36500 V, homologades segons UNE-EN 420

118,94000 €

Altres conceptes 11,89000 €

P-13 H1461120 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable

5,83 €

B1461120 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable

5,30000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-14 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 8,31 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,46 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €

Altres conceptes 1,41000 €

P-16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,62 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,11000 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,48 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,44 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,58000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,25 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,87 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43000 €
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Altres conceptes 0,44000 €

P-21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

16,52 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,02000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

50,92 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

46,29000 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,92 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,20000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-24 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

14,04 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

1,20820 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,79200 €

Altres conceptes 11,61980 €

P-25 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

24,74 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 5,88000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €

Altres conceptes 14,66000 €

P-26 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,16 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

11,62500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €

Altres conceptes 8,49500 €

P-27 H15Z1003 h Reunió mensual del comité de seguretat i salut constituit per 4 persones 56,00 €

Altres conceptes 56,00000 €

P-28 H15Z1004 h Formació en seguertat i salut 19,32 €

Altres conceptes 19,32000 €

P-29 H15Z2011 h Senyaler 21,13 €

Altres conceptes 21,13000 €

P-30 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,02 €
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B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04500 €

Altres conceptes 2,17500 €

P-31 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

31,08 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,99000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm,
per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

Altres conceptes 21,85000 €

P-32 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

36,48 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i
salut

6,10000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

Altres conceptes 22,34000 €

P-33 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,66 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el
text en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10
cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i
salut

2,51000 €

Altres conceptes 22,08000 €

P-34 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 7,16 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07200 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 5,20000 €

Altres conceptes 1,88800 €

P-35 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,69 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,07200 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

Altres conceptes 2,52800 €

P-36 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

83,54 €
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B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1ZGM39D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i
salut

62,51000 €

Altres conceptes 20,68000 €

P-37 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

83,59 €

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1ZGM39H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i
salut

62,55000 €

Altres conceptes 20,69000 €

P-38 HGD1222E u 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 i amb el desmuntatge inclòs

27,40 €

B1ZGP220 u 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, per a seguretat i salut

11,03000 €

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i
salut

4,04000 €

Altres conceptes 12,33000 €

P-39 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 97,09 €

B1ZGT000 u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i salut 66,84000 €

Altres conceptes 30,25000 €

P-40 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,93 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,83000 €

Altres conceptes 12,80000 €

P-41 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

270,61 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01000 €

Altres conceptes 24,60000 €

P-42 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

70,13 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

63,75000 €
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galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

6,38000Altres conceptes €

Armari metàl·lic individual de doble compartiuHQU22301P-43 ment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

63,98 €

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,uBQU22303
per a seguretat i salut

53,41000 €

10,57000Altres conceptes €

Banc de fusta amb capacitat per a 3uHQU25201P-44 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,26 €

Banc de fusta amb capacitat per a 3 personesuBQU25500 11,93000per a 4 usos , per a seguretat i salut €

4,33000Altres conceptes €

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb eluHQU2GF01P-45
desmuntatge inclòs

60,29 €

Recipient per a recollida d'escombrariesuBQU2GF00 52,91000de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut €

7,38000Altres conceptes €

Farmaciola d'armari, amb el contingutuHQUA1100P-46 establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

131,13 €

Farmaciola tipus armari, amb el contiuBQUA1100 ngut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

119,21000 €

11,92000Altres conceptes €

Material sanitari per a assortir una fauHQUA3100P-47 rmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

86,89 €

Material sanitari per a assortir una farmuBQUA3100 aciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

78,99000 €

7,90000Altres conceptes €

                                                         RAMON FONT ARNEDO, ECCP

Dilluns, 2 de febrer  de 2022  

L´AUTOR DEL PROJECTE,
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Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

2,69 20,000 53,80

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

7,16 20,000 143,20

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)

25,16 4,000 100,64

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

3,02 20,000 60,40

5 H15Z2011 h Senyaler (P - 29) 21,13 10,000 211,30

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

14,04 30,000 421,20

7 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

24,74 4,000 98,96

8 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 32)

36,48 2,000 72,96

9 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

31,08 2,000 62,16

10 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

33,66 6,000 201,96

TOTAL Capítol 01.02 1.426,58

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E u 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 i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

27,40 2,000 54,80

2 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)

97,09 1,000 97,09

3 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 36)

83,54 1,000 83,54

4 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,

83,59 1,000 83,59

EUR



PSS substitució col·lector carrer Remei Moià

PRESSUPOST Data: 07/12/21 Pàg.: 2

desmuntatge inclòs (P - 37)

TOTAL Capítol 01.03 319,02

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ

Capítol 04 INSTAL·LACIONS D'HIGENE I BENESTAR

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 41)

270,61 3,000 811,83

2 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

63,98 2,000 127,96

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

16,26 1,000 16,26

4 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

60,29 1,000 60,29

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 42)

70,13 3,000 210,39

TOTAL Capítol 01.04 1.226,73

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ

Capítol 05 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

47,93 2,000 95,86

TOTAL Capítol 01.05 95,86

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ

Capítol 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 46)

131,13 1,000 131,13

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 47)

86,89 1,000 86,89

TOTAL Capítol 01.06 218,02

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ

Capítol 07 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

EUR
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1 H15Z1003 h Reunió mensual del comité de seguretat i salut constituit per 4
persones (P - 27)

56,00 6,000 336,00

2 H15Z1004 h Formació en seguertat i salut (P - 28) 19,32 8,000 154,56

TOTAL Capítol 01.07 490,56

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ

Capítol 08 PROTECCIONS INDIVIDUALS

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

6,57 8,000 52,56

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

6,59 8,000 52,72

3 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,78 10,000 7,80

4 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE (P - 7)

16,59 4,000 66,36

5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a
filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb
un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 8)

7,87 4,000 31,48

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

20,83 4,000 83,32

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

38,61 2,000 77,22

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 9)

1,54 8,000 12,32

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

7,36 4,000 29,44

10 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 14)

8,31 4,000 33,24

11 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 16)

5,62 10,000 56,20

12 H1461120 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable (P - 13)

5,83 4,000 23,32

13 H145N6FD u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
4, logotip color taronja, tensió màxima 36500 V, homologades segons
UNE-EN 420 (P - 12)

130,83 2,000 261,66

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 15,46 4,000 61,84

15 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 10,48 4,000 41,92

16 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 18) 9,44 4,000 37,76

17 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
20)

4,87 4,000 19,48

18 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 19) 8,25 4,000 33,00

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)

16,52 2,000 33,04

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

8,97 2,000 17,94

EUR
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21 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

50,92 2,000 101,84

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

5,58 2,000 11,16

23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

7,92 2,000 15,84

TOTAL Capítol 01.08 1.161,46

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/12/21 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.426,58

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 319,02

Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS D'HIGENE I BENESTAR 1.226,73

Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 95,86

Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 218,02

Capítol 01.07  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 490,56

Capítol 01.08  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.161,46

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ 4.938,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.938,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PSS PC C REMEI MOIÀ 4.938,23

4.938,23

euros
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament 

de Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de 

renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol. 

L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 

criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres 

que permetran substituir els col·lector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es 

troba en un avançat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del col·lector actual de de formigó i diàmetre 600 

mm i la substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es 

re connectaran tots els col·lectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 

embornals existents.  

En concret, és objecte d’aquest document la redacció de l’estudi de gestió dels residus 

de construcció i enderrocs, d’acord amb les exigències de la normativa vigent més 

recent, per tal d’establir la quantitat i tipus dels residus que es generen durant 

l’execució de l’obra i el seu posterior tractament. 

El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel 

qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. La 

entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de 

titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi 

a partir del 14 de febrer de 2009. 

El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva 

aplicació: 

− Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en 

una obra de construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o 

del que tingui la intenció o obligatorietat de desprendre. 

− Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de 

edificis, carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc... 

− Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la 

llicència urbanística, etc... (promotor) 

− Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, 

subcontractista o treballador autònom). 

− Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 

contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que 

estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de 

desembre. 

− Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts 

o especials. 

− Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

4 

reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, 

no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 

que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 

humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de 

contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 

subterrànies. 

L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i 

pedres no contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els 

iodes de dragats no perillosos. 

El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents 

obligacions: 

• Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels 

residus perillosos.  

• Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció 

han estat gestionats durant l’execució de l’obra. 

• El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) 

ha de complir les següents obligacions: 

o Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i 

demolició. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per 

la propietat. 

o Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, 

documentació de los residus conforme l’article 5. 

El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició. 

 

2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ 

2.1. QUANTITATS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

GENERATS 

L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats 

de la construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots 

aquells generats de forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. 

S’entén dintre d’aquest concepte els materials d’emmagatzematge i transport dels 

materials de l’obra (palets, plàstics...), els excedents i retalls d’obra (restes de tubs, 

ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes rebutjats, documentació d’obra 
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(paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en 

cada obra, la seva procedència, la organització i gestió de l’obra, etc. 

L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha 

d’estimar el volum de residus de construcció i demolició que es generarà en obra en 

l’Estudi de Gestió de Residus. 

En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i 

enderroc que es generen en obra. La classificació dels residus es basa en la 

codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER). 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 

econòmics globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte 

la tipologia concreta d’obra. A partir d’aquests imports, es planteja un factor de 

conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m³) de residus s’ha de 

multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de 

l’obra. Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que 

alguns dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors 

utilitzats per aquesta obra en concret són: 

o Plàstic: Fc = 0,00006 

o Fusta: Fc = 0,00001 

o Runa: Fc = 0,0001 

o Ferralla: Fc = 0,000001 

o Paper i cartró: Fc = 0,000004 

o Restes vegetals: Fc = 0,00005 

o Residus especials: Fc = 0,000005 

 

On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

 

A partir d’aquests factors, al pressupost de projecte es reflecteixen els volums 

obtinguts. Aquests volums, tot i ser una estimació, s’entenen com a volums 

acceptables per a la tipologia d’obra, no sent d’abonament possibles increments 

d’amidaments. 

Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure 

de forma directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els 

quals queden recollits en el capítol d’enderrocs del pressupost de l’obra. 

 

A continuació es mostra el volum total estimat per a cada tipologia de residu aplicant la 

metodologia descrita anteriorment: 

 

Plàstic 13,811 m3 

Fusta 2,302 m3 

Runa 23,018 m3 

Ferralla 0,230 m3 
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Paper i cartró 0,921 m3 

Restes vegetals 11,509 m3 

 

2.2. MESURES DE SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de 

deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 

infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 

per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 

reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 

exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 

l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes 

en estesa aèria, majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà 

de tal manera que els  diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i 

ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 

superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons 

la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 

especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 

residus: 

• Formigó. 

• Terres, roca. 

• Material vegetal. 

• Cablejat. 

• Metalls. 

• Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

• Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

• Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

• Naturalesa dels riscs. 

 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 

2.3. GESTIÓ DE RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 
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• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 

dels residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 

gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents 

processos: 

T 11 - Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11 - Reciclatge de paper i cartó 

V 12 - Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83 – Compostatge 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya. A nivell documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha 

de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora 

escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 

individual de residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet 

la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de 

vint productors o posseïdors de residus. 
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• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el 

reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per 

ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la 

recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

 

 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El 

tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el 

seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant 

el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 

categoria els següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els 

contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, 

així com envasos que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 

treballs de manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els 

contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona 

d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

− Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria 

es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la 

legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa 

gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de 

la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 

és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis 

usats que es generen a Catalunya. 
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− Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de 

ser gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en 

bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol 

abocament especialment en trasvàs de recipients. 

 

− Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran 

específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament 

acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada 

tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 

seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 

fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 

organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els 

residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 

contenen residus 

perillosos figurarà: 

• El codi d’identificació els residus. 

• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

• La data d’envasament. 

• La naturalesa dels rics que presenten els residus. 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 

aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació 

d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 

d’aquests olis usats. 

 

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 

també diferent. Ja que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de 

gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest 

aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a redactar pel contractista 

adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest. 

 

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta 

feina. La llista de gestors existents es pot consultar a la web www,gencat.cat 

 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

10 

2.4. PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES 

A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal·lacions que es 

preveuen a implantar en obra en funció de la documentació aportada en el present 

estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar 

aquestes instal·lacions en funció del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de 

terreny i organització de l’obra. 

 

 

 

2.5. PRESCRIPCIONS DEL PLEC 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 

Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 

la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 
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• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 

gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 

de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional 

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 

residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 

reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 

tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 

20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 

eliminación. De residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 

los aceites industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 

seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 

de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 

s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format 

de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que 

aquests no tenen per què coincidir. 
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El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas 

de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

• Terres 

• Roca 

• Formigó (paviments, murs, ...) 

• Mescles bituminoses 

• Cablejat elèctric 

• Restes vegetals 

• Metalls 

• Maons 

• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
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17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 

contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, 

substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 

CER 

RESTES VEGETALS: 
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El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en 

el capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER 

s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats 

com són: 

• Paper i cartró 

• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 

05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament 

específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 

residus de la preparació i elaboració d’aliments 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

2.6. VALORACIÓ DELS COSTOS PER A LA GESTIÓ DE 

RESIDUS 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviment 

de terres queden detallades  
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de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides corresponents. 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop 

calculats els valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, 

queden també incloses dintre del pressupost de projecte.  

 

Barcelona, febrer de 2022, 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon Font Arnedo 
Enginyer de camins, canals i ports 

CIAE ENGINYERS S.L. 
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APÈNDIX 01: PRESSUPOST 

 

 



GR_MOIA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS PC MOIA
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150101 Envasos paper i cartró 0,543 0,543 C#*D#*E#*F#
2 170107 Mescles de formigó,

maons,teules...
13,566 13,566 C#*D#*E#*F#

3 170201 Fusta 1,357 1,357 C#*D#*E#*F#
4 170203 Plàstic 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#
5 170405 Ferro i acer 0,136 0,136 C#*D#*E#*F#
6 170904 Residus barrejats de

construcció i demolició
6,783 6,783 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,525

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS PC MOIA
Capítol 02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150101 Envasos paper i cartró 0,543 0,543 C#*D#*E#*F#
2 170107 Mescles de formigó,

maons,teules...
13,566 13,566 C#*D#*E#*F#

3 170201 Fusta 1,357 1,357 C#*D#*E#*F#
4 170203 Plàstic 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#
5 170405 Ferro i acer 0,136 0,136 C#*D#*E#*F#
6 170904 Residus barrejats de

construcció i demolició
6,783 6,783 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,525

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS PC MOIA
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170203 Plàstic 8,140 8,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,140

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

EUR



GR_MOIA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170201 Fusta 1,357 1,357 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,357

3 I2RA73G0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170107 Mescles de formigó,
maons,teules...

1,357 1,357 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,357

4 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170405 Ferro i acer 0,136 0,136 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,136

5 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170904 Residus barrejats de
construcció i demolició

6,783 6,783 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,783

6 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150101 Envasos paper i cartró 0,543 0,543 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,543

EUR



GR_MOIA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,70 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-2 I2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

34,15 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-3 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-24,43 €

(MENYS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-5 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-6 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-7 I2RA73G0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos 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)

16,11 €

(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

                                      Dimecres, 23 de febrer de 2022

                                                           L´AUTOR DEL PROJECTE,

                                                         RAMON FONT ARNEDO, ECCP
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,70 €

Altres conceptes 21,70000 €

P-2 I2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

34,15 €

Altres conceptes 34,15000 €

P-3 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-24,43 €

B2RA6680 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-24,43200 €

Altres conceptes 0,00200 €

P-4 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,21 €

B2RA6890 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,21250 €

Altres conceptes -0,00250 €

P-6 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 I2RA73G0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,54 €

B2RA73G0 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos 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)

16,11 €

B2RA7580 t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos 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)

16,11430 €

Altres conceptes -0,00430 €
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                                      Dimecres, 23 de febrer de 2022

                                                           L´AUTOR DEL PROJECTE,

                                                         RAMON FONT ARNEDO, ECCP
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Pressupost Gestió de Residus PC MOIA

Capítol 01 Classificació de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

21,70 30,525 662,39

TOTAL Capítol 01.01 662,39

Obra 01 Pressupost Pressupost Gestió de Residus PC MOIA

Capítol 02 Càrrega i transport de residus

1 I2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 2)

34,15 30,525 1.042,43

TOTAL Capítol 01.02 1.042,43

Obra 01 Pressupost Pressupost Gestió de Residus PC MOIA

Capítol 03 Gestió de residus

1 I2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

0,00 8,140 0,00

2 I2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

10,21 1,357 13,85

3 I2RA73G0 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

19,54 1,357 26,52

4 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

-24,43 0,136 -3,32

5 I2RA7580 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos 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) (P - 8)

16,11 6,783 109,27

6 I2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 0,543 0,00

TOTAL Capítol 01.03 146,32

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

EUR



GR_MOIA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Classificació de residus 662,39

Capítol 01.02  Càrrega i transport de residus 1.042,43

Capítol 01.03  Gestió de residus 146,32

Obra 01 Pressupost Pressupost Gestió de Residus PC MOIA 1.851,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.851,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pressupost Gestió de Residus PC MOIA 1.851,14

1.851,14

euros
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament 

de Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de 

renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol. 

L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els 

criteris fixats pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres 

que permetran substituir els col·lector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es 

troba en un avançat estat de deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del col·lector actual de de formigó i diàmetre 600 

mm i la substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es 

re connectaran tots els col·lectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els 

embornals existents. En concret, el present annex “PLA DE CONTROL DE QUALITAT”, 

té per objecte la definició de les mesures a dur a terme per a la correcta execució de 

l’obra, així com, l’assegurament de la qualitat de la mateixa. 

Per tal d’acomplir els esmentats objectius, s’estableixen un conjunt d’assaigs permetent 

verificar les propietats dels diferents materials emprats i garantint que els mateixos 

acompleixen les especificacions definides al projecte. 

D’altra banda, els elements que composen la instal·lació, canonades, pous prefabricats, 

peces especials, etc. hauran de subministrar-se un cop passats els corresponents 

controls de qualitat que asseguren les propietats de cada element. 

Així doncs, l’assegurament de la qualitat de les diferents peces de la instal·lació es 

considera com a un procés més de la fabricació de les mateixes, el qual s’haurà de 

verificar amb els corresponents certificats de qualitat del fabricant. 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla de Control 

de Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció 

d’Obra podrà simplificar la recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les seves 

característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests 

materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per 

l’article 4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en 

el camp de la normalització i homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1.981 de 18 

de setembre, modificat per Reial Decret 105/1.986 de 12 de febrer i normativa legislada 

amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar 

degut a que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb 

les condicions que han d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per 

compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a 

materials similars. 
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La qualificació de ‘similar’ d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, 

correspondrà únicament a la Direcció d’Obra. 

3. CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En aquest Pla de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i 

condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal 

de garantir la correcta execució de les obres. 

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, 

ampliant o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que 

ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels 

materials. 

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de 

Qualitat i les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, 

s’estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa. 

4. NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada per a la elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat 

la següent: 

• Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

• PG-3 i modificacions posteriors. 

• Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials 

que es citen. 

 

 

 

5. CONTROL DE QUALITAT 

5.1. MOVIMENTS DE TERRA 

5.1.1. Excavacions i rases 

Objecte 

Caldrà comprovar que la superfície d’assentament d’un sòl, després de la excavació, 

compleixi amb la normativa vigent. 

Normativa 

La normativa a complir és la PG-3. 

Assaigs i toleràncies 

El no compliment d'alguna de les especificacions serà condició suficient per a rebutjar 

el material. 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

5 

 

Control dels materials 

 

Per cada 2.500 m2 o per zona 2, EQUIVALENTS DE SORRA 

 1, PROCTOR NORMAL 

Per cada 5.000 m2 o per zona 1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC 

 1, LÌMITS D’ATTERBERG 

Per cada 10.000 m2 o per zona 1, C.B.R. 

 

 

Control de la compactació 

La compactació exigida serà del 95% d'acord amb l'assaig amb l'assaig del P.N. 

Cada 100 m s’efectuarà 1, DENSITAT 

 
1, HUMITAT 

5.1.2. Reblerts 

Definició 

Consisteix en l’extensió i compactació de sòls procedents de l’excavació, en zones 

d’extensió tal, que no permet la utilització de maquinària d’alt rendiment. 

Normativa 

La normativa a complir és la PG-3. 

Materials 
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Els materials a utilitzar en els reblerts seran sòls o materials locals que s’obtindran de 

les excavacions realitzades en l’obra o dels préstecs. 

Classificació dels sòls 

D’acord amb les característiques els sòls es classifiquen en: Sòls Inadequats, Sòls 

Tolerables, Sòls Adequats i Sòls Seleccionats. 

El no compliment d'alguna de les especificacions serà suficient per a rebutjat el material. 

 

Control dels materials 

 

Per cada 1.000 m3 de material, o un cop al 

dia 

1, PROCTOR MODIFICAT 

Per cada 5.000 m3 de material, o cada 3 dies 1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC 

Per cada 10.000 m3 de material, o un cop per 

setmana 

1, C.B.R. 

1, MATÈRIA ORGÀNICA 

Compactacions 

 

Cada 100 m s’efectuarà 1, DENSITAT 

 1, HUMITAT 

5.2. CANONADES 

En el cas que el fabricant tingui Certificat de Qualitat de Producte emès per l’organisme 

autoritzat o l’administració competent d'acord amb la Norma UNE-EN 12201, no serà 
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necessari realitzar un control de qualitat dels tubs de PE. En cas contrari, es realitzaran 

en fàbrica els següents assajos i controls d'acord amb els requisits especificats en la 

UNE-EN 12201 per a cada lot de fàbrica de la comanda subministrat: 

- Control de diàmetres i longituds, segons dades declarades pel fabricant en la 

memòria tècnica 

- Densitat del compost, segons ISO 1183: 1987 

- Contingut en negre de carboni, segons ISO 6969: 1986 

- Dispersió del negre de carboni, segons ISO 18553: 2002 

- Allargament en trencament, segons EN ISO 6259-1: 2001 i ISO 6259 -3: 1997 

El marcatge dels tubs serà segons marca el punt 11 de la UNE-EN 13.244-2 per a 

canonada de sanejament a pressió. Els tubs aniran marcats de forma indeleble, com a 

mínim cada metre de longitud, amb les dades que s'especifiquen en el present plec. El 

marcatge no produirà punts d'iniciació de fissures ni cap altre tipus de fallades. 

Els tubs indicaran com a mínim el següent: 

- Nom del subministrador, fabricant o nom comercial 

- Data de fabricació (mes i any) 

- Tipus de material 

- Diàmetre nominal, DN 

- Pressió nominal, PN 

- Gruix nominal, e (no necessàriament en les peces especials) 

- Referència a la norma UNE corresponent a cada aplicació 

- Marca de qualitat en el seu cas 

Aquestes indicacions s'han de fer en intervals no superiors a 1 metre. El marcatge es 

pot fer bé per impressió, projecció o conformat directament en el tub de manera que no 

pugui ser origen d'esquerdes o altres fallades. 

Només s'utilitzaran canonades classificades i marcades d'acord a l'especificat en les 

normes corresponents, que estiguin en cada moment legalment vigents. Tota la 

documentació originada en la fabricació, durant la realització del control de qualitat de 

la canonada, es classificarà i ordenarà, comunicant-se les incidències significatives que 

es puguin presentar. 

Documentació 

L'adjudicatari aportarà com a mínim la següent informació: 

- Còpia del Certificat de Qualitat de Producte conforme amb la Norma UNE-EN 

12201, si el posseeix. 

- Certificat de Qualitat del Polietilè conforme la norma UNE-EN 12.201-1 (si 

existeix). 

- Relació d'assajos realitzats a la canonada, incloent la norma d'aplicació. 

- Declaració de conformitat dels productes oferts (marcatge CE). 

La D.O. podrà exigir tots els documents de control de fabricació estimi oportuns (d'estat 

de control dimensional, actes de proves realitzades, certificats de calibratge i verificació 

dels equips d'inspecció, mesurament i assaig, etc.), que s'hagin produït al llarg del 

procés de realització dels tubs. 
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Plans de mostreig 

La D.O. tindrà dret a inspeccionar els tubs o presenciar la fabricació i assaigs de qualitat 

dels tubs. Aquesta inspecció no ha d'eximir al Fabricant de la responsabilitat de 

subministrar productes que compleixin amb les normes aplicables de la present 

especificació. 

No es realitzaran les proves si no es compleixen en la seva totalitat els requisits 

metodològics establerts en cada un dels apartats de la norma UNE-EN 12201 referents 

als assajos anteriorment citats. 

Valors de referència i paràmetres d’acceptació 

En relació amb els criteris d'acceptació, s'acceptarà el lot de fabricació en funció del 

compliment de la totalitat dels paràmetres (o valors de referència) que estableix la norma 

de producte UNE-EN 12201. En el cas de l'existència d'un resultat no conforme respecte 

de la norma de referència de l'assaig realitzat, es rebutjarà tot el lot de fabricació. 

 

Prova principal de pressió 

Als tubs subministrats se'ls sotmetrà, un cop instal·lats, a la prova de pressió de la 

canonada instal·lada d’acord amb la norma UNE EN 805. 

5.3. OBRES DE FÀBRICA I PAVIMENT 

Formigons   

Control d'execució   

Formigó HM-20 (Formigó de reblert i 

anivellació) 
  

Mesura de la consistència mitjançant Con 

d'Abrams i resistència a compressió. 

(Fabricació de fina a 4 provetes cilíndriques 

de 15x30 cms.) 

1/50 m3 14 

5.4. AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, es 

faran els següents assaigs, a càrrec del contractista i fora del pressupost d’autocontrol: 

• Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) 

• Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7-130) 

• Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131) 

• Contingut en ió clor Cl- (UNE 7-178) 

• Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7-132) 

• Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) 
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Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell 

o Marca de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un 

CC-EHE, no serà necessari el control de recepció en obra, dels seus materials 

components, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma EHE. 

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora 

del pressupost d’autocontrol. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amassat ni pel curat. 

Referències 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999) 

NBE FL-90. 

5.5. FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

Control de les condicions de subministrament. 

Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi 

a l’obra (màxim 4 assaigs per dia). 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma 

EHE. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec. 

L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures 

realitzades queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben 

dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 

corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 
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Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja. 

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

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

2. Criteris de presa de mostra 

Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la D.O. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 

D.O. 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Referències 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

5.6. FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 

a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a 

compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 

formigó es realitzaran 6 sèries de 4 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies 

(2 provetes per a cada edat), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris 

aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús. 

Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma 

EHE, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX 

i l’article 85.2 de la EHE. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la 

relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat). 

Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o cada 

dues setmanes si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 5 provetes 

que s’assajaran a compressió, (2 provetes a 7 dies, 2 a 28 dies, deixant la cinquena en 

reserva), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-

313. . Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres 

casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons 

aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o 
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marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les 

condicions allà indicades. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma 

EHE. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Es seguiran els criteris de la norma EHE: 

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori 

(fcm), haurà de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que 

sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 

resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera 

aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, 

es pot suposar que: 

 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 

 

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència 

obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que 

 

x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 

 

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la 

dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables. 

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec. 

L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures 

realitzades, queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben 

dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 

corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà 

d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 

de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 

 

fest ≥ 0,9 fck LOT ACCEPTAT 

fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

 

Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 

Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) 

(article 89 norma EHE). 
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Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions 

d’encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, 

abans de formigonar. 

Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal 

d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals. 

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat. 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de l’article 95 

de la norma EHE. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 

D.O. 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la D.O. podrà encarregar 

assaigs informatius (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 

de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides. 

 

Referències 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

13 

5.7. FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE 

SEGURETAT I REBLERTS 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 

a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 3 provetes i s’assajaran a 

compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 

formigó es realitzaran 6 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, 

segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 

procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Control de les condicions de subministrament. 

Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix 

menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió 28 

dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà 

la consistència del formigó, segons UNE 83-313. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma 

EH-91. 

3. Especificacions 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EH-91 i el PG 3/75. El control dels 

components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada 

càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Data de lliurament i número de sèrie del full 

- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 

- Especificacions del formigó 

- Resistència característica 

- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 

- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 

- Consistència i relació màxima aigua/ciment 

- Mida màxima del granulat 

- Tipus d'additiu segons l'UNE 83-200 

- Quantitat de formigó de la càrrega 

- Hora de càrrega del camió 

- Identificació del camió 

- Hora límit per a utilitzar el formigó 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 

una barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

La designació del formigó H-n°, indica la resistència característica a compressió en 

kp/cm2 als 28 dies. 

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. 

Tipus de ciment CEM I 

Classe del ciment >= 32,5 

Contingut de ciment: 

≥ 150 kg/m3 

≤ 400 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica 3 - 5 cm 

- Consistència tova 6 - 9 cm 

- Consistència fluida 10 - 15 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca Nul·la 

- Consistència plàstica o tova ± 1 cm 

- Consistència fluida ± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes ± 1% 

- Contingut de granulats, en pes ± 1% 

- Contingut d'aigua ± 1% 

- Contingut d'additius ± 3% 

 

 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Es seguiran els criteris de la norma EH-91: 

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori 

(fcm), haurà de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que 

sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 

resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera 

aproximació, es poden acceptar els valors següents: 
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CONDICIONS PREVISTES PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

VALOR APROXIMAT DE LA 
RESISTÈNCIA MITJANA fcm 

NECESSÀRIA EN LABORATORI 

Normals fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm2 

Bones fcm = 1,35 fck + 15 kp/cm2 

Molt bones fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm2 

 

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència 

obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que 

x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ x4 ≤ x5 ≤ x6 

verifiquen:    x1 + x2 - x3 ≥ fck 

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la 

dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables. 

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec. 

L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les tres mesures 

realitzades, queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben 

dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 

corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà 

d’acord a l’article 69.3.2 de la norma EH-91. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 

69.4 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 

 

fest ≥ 0,9 fck LOT ACCEPTAT 

fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 

 

Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 

Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) 

(article 70 norma EH-91). 

Assaig estàtic de prova de càrrega (article 73.2) 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions 

d’encofrat. 

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals. 

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
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Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O. 

3. Especificacions 

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a 

cada element de l'obra, que ha de ser aprovat per la D.O. 

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el 

contractista ha de seguir per a la bona col·locació del formigó. 

En el pla hi ha de constar: 

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar 

en cada unitat. 

Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat hi ha de constar: 

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe,...). 

Característiques dels mitjans mecànics. 

Personal. 

Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

Seqüència d'ompliment dels motlles. 

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

Sistema de curat del formigó. 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 

prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.O., un cop hagi revisat l'encofrat, la 

neteja de fons i costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en 

obra del formigó. 

Abocament amb bomba: 

La D.O. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat. 

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, 

per afegir al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams 

per defecte. La D.O. pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al 

contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 
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No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a 

menys que la D.O. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

Abocament des de camió o amb cubilot: 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El gruix de la tongada el fixarà la D.O. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la 

massa. 

El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

- 15 cm per a consistència seca 

- 25 cm per a consistència plàstica 

- 30 cm per a consistència tova 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 

a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la D.O. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 

condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

El formigonat s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.O. 

En cap cas s'aturarà el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.O. abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de fer per vibratge. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar 

a un junt adequat. 

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

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la D.O. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 

mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

18 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 

contacte amb aigües o filtracions agressives 

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal 

garantir la constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina 

d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema 

de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, 

que han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores 

abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

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

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 

aprovació de la D.O. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor dels paraments vistos ± 6 mm/2 m 

- Planor dels paraments ocults ± 25 mm/2 m 

Qualsevol dimensió real d’un element de formigó ha de quedar entre el 95% i el 105% 

de la dimensió projectada, sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. En el 

cas de fonaments, no s’ha de tenir en compte cap limitació pel que fa a l’increment de 

les dimensions projectades. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 

D.O. 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Referències 

EHE-08, EH-91 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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5.8. BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 

31 i 32 de la norma EHE. 

Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

Assaigs de control (control normal de la EHE): 

Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 

10 mm, mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot 

d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie 

amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs 

següents: 

Comprovació de la secció equivalent. 

Comprovació de les característiques geomètriques de les barres. 

Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068). 

Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus 

i subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, 

càrrega i allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474. 

En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en 

obra (segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de 

l’acer (UNE 36-068). 

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment 

reconeguda a un país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició 

del lot, es a dir, es passarà de 20 a 40 t. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats 

dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert 

en la marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la D.O., d’acord a la norma 

UNE 36-068 i a la EHE. 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. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant 

segons el prescrit en l’article 90.1 de la EHE. 

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es 

rebutja si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions 
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resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà 

acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el 

certificat específic d’adherència. 

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre 

noves determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les 

quatre determinacions resultin correctes. 

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions 

establertes, totes les barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin 

posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El 

lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues 

resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes 

d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera 

el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les 

operacions de soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació 

dels següents punts: 

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 

Rectitud. 

Lligams entre les barres. 

Rigidesa del conjunt. 

Netedat de les barres. 

2. Criteris de presa de mostra 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones 

que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 

son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

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

adequades. 

Referències 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 

armado.” i 1ª modificació: UNE 36-068-96 1M 
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5.9. GRAONS PER A POUS DE REGISTRE 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques 

d’identificació del fabricant, d’acord a UNE 127-011 EX, i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions exigides al plec. 

Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-011 EX 

En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces, amb 

determinació del gruix i la massa del recobriment (UNE 37-501), per mètodes magnètics. 

En cas de que el material 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 D.O. 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 

segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les indicacions de la D.O. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 

de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de recobriment, es rebutjarà la peça 

assajada i s’ampliarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de 

seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

Inspecció visual de totes les peces col·locades 

Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons 

col·locats. 

A criteri de la D.O., i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous 

prefabricats), es realitzaran les comprovacions de resistència i deformació a càrregues 

horitzontals i verticals, segons UNE 127-011. 

2. Criteris de presa de mostra 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Referències 
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UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin 

presión.” 

5.10. TUBS CIRCULARS PER A CLAVEGUERES I 

COL·LECTORS 

Control de materials 

1. Operacions de control 

En cada subministrament: 

Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

Comprovació de les dades de subministra exigides (albarà o etiqueta). 

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

Comprovació dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (tubs i unions). Per a 

cada peça es realitzaran: 

5 determinacions del diàmetre interior. 

5 determinacions de la longitud. 

Desviació màxima respecte la generatriu. 

5 determinacions del gruix. 

5 determinacions de les dimensions de la zona d’acoblament. 

Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs 

(Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones (MOPU)): 

Assaig d’estanqueïtat del tub. 

Resistència a l’aixafament. 

Resistència a la flexió longitudinal. 

Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d’estanqueïtat del conjunt 

format per dos trossos de tub units pel junt corresponent. 

En cas de que el material 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 D.O. 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 

segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de saneamiento de poblaciones” (MOPU). 

3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i 

acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
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Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, 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. 

La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 

determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es troba 

dins de les toleràncies fixades. 

En cas d’incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, 

acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les 

especificacions. 

En cas d’incompliment en els assaigs de resistència i d’estanqueïtat, es repetirà el 

control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan el resultat 

d’ambdues determinacions sigui conforme a les especificacions. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les 

toleràncies d’execució, en especial en referència a les pendents. 

Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 

defectes. 

Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara 

unions amb pous i arquetes. 

Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505) 

En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves: 

Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanqueïtat sobre un 

10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones 

(MOPU)). 

Revisió general: Abans de la recepció provisional de l’obra, es comprovarà el bon 

funcionament de la xarxa abocant aigua des dels pous de registre de capçalera o, 

mitjançant cambres de descàrrega si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en 

els pous de registre aigües avall. (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones 

(MOPU)). 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. en la realització dels controls previstos. 

3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció per part del contractista dels defectes observats. 

Referències 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 
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PPTG-TSP/86 “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

saneamiento de poblaciones.” 

ASTM C 76M-83 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, 

and sewer pipe." 

5.11. CONDUCCIONS DE COURE O ALUMINI 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les següents: 

Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves de rutina exigits a totes les partides. 

Control de la documentació tècnica subministrada 

Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

Control final d’identificació 

Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que 

s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

Assaigs: 

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 

coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

 

ASSAIG NORMA 

Rigidesa dielèctrica Documentació fabricant 

Resistència d’aïllament Documentació fabricant 

ASSAIG NORMA 

Resistència elèctrica dels conductors UNE 20003 

UNE 21022 

Control dimensional Documentació fabricant 

Extinció de flama UNE 20432 

Densitat de fums UNE 21172 

Despreniment d'halògens UNE 21147 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats 

(*) seran exigibles segons criteri de la DO quan les exigències del lloc ho determini i les 

característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat. 

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A RECEPCIÓ 

Rigidesa dielèctrica 100%  
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Resistència d’aïllament 100%  

Resistència elèctrica dels 

conductors 

100%  

Control dimensional 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Extinció de flama 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Densitat de fums 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Despreniment d'halògens 1 assaig per tipus (*) 1 assaig per tipus (*) 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 

hagi una supervisió per part de la DO o empresa especialitzada. 

2. Criteris de presa de mostra 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, 

a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

3. Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 

Direcció d’Obra, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 

composa. 

 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: 

Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’especificat al projecte 

Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió 

adequats 

Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord 

amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

Assaigs: 

ASSAIG NORMA 

Resistència d’aïllament REBT>1000 Ù/V, mínim 0,25 MÙ 

Rigidesa dielèctrica REBT 

Caiguda de tensió REBT < 3% Enllumenat, 5% Força 
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2. Criteris de presa de mostra 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 

la Direcció d’Obra. 

5.12. CABLES DE BAIXA TENSIÓ 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat per cables de BT les desenvoluparan la Direcció 

d’Obra (DO) i l’Empresa de Control de Qualitat (ECQ) que oportunament es nomeni, 

essent feines pròpies de cadascuna les què a continuació es detallen: 

Direcció d’Obra, tasques pròpies: 

Sol·licitar del fabricant el certificat de les característiques tècniques dels materials 

escollits. 

Control de la documentació tècnica subministrada. 

Control del transport des de fàbrica fins a l’obra i control de càrrega i descàrrega. 

Control final d’identificació del material i lloc d’emplaçament. 

Empresa de Control de Qualitat, tasques pròpies: 

Demanar al fabricant els certificats de recepció dels materials emprats en la fabricació, 

conforme han passat el seu control de qualitat (aïllants, fil de coure, pantalles d’alumini, 

etc.). 

Sol·licitar del fabricant el protocol de proves que tingui establert per a la recepció de 

materials. 

Inspecció i control visual en fàbrica durant el procés de fabricació i/o d’assaig. 

Inspecció i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord amb el que 

s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

Assaigs: 

En la següent taula s’especifiquen els controls a efectuar en cables de BT i les normes 

aplicables en cada cas. 

 

ASSAIG NORMA 

Combustió UNE 20427. Assaig de cables sotmesos a un incendi 
UNE 20432. Assaigs de cables sotmesos al foc 
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UNE 21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió 

Densitat de fums UNE 20427. Assaig de cables sotmesos a un incendi 
UNE 20432. Assaigs de cables sotmesos al foc 
UNE 21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió 

Despreniment 
d’halògens 

UNE 21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió 

Tolerància de la  
secció real  
dels conductors 

UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 

dielèctric sec 

Conductivitat UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 

dielèctric sec 

Resistència elèctrica 

dels conductors 

UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 

dielèctric sec 

ASSAIG NORMA 

Tensió nominal UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables 

Tensió d’assaig UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables 

Tensió de prova UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables 

Càrrega de ruptura UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 

dielèctric sec 

 

En la següent taula s’especifica el número de controls a efectuar en cabines de BT, 

segons s’exigeix per Direcció d’Obra al fabricant i a l’Empresa de Control de Qualitat. 

ASSAIG EXIGIT AL FABRICANT EXIGIT A L’ECQ 

Combustió 1 assaig / tipus sèrie 1 assaig / tipus sèrie 

Densitat de fums 1 assaig / tipus sèrie 1 assaig / tipus sèrie 

Despreniment d’halògens 1 assaig / tipus sèrie 1 assaig / tipus sèrie 

Tolerància de la secció real 

dels conductors 

100% Extensiu 100% 

Conductivitat 100% 100% 

Resistència elèctrica dels 

conductors 

100% 100% 

Tensió nominal 0 100% 

Tensió d’assaig 0 100% 

Tensió de prova 100% 100% 

Càrrega de ruptura 0 100% 
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Per tipus s’entén aquells equips amb característiques tècniques iguals. Per sèrie s’entén 

aquells equips del mateix tipus i que responen a un procés de fabricació continu en el 

temps. Davant qualsevol dubte en aquest criteri prevaldrà allò que estableixi la Direcció 

d’Obra. 

Els assaigs corresponents a l’Empresa de Control de Qualitat consistiran en el control 

visual dels assaigs realitzats pel propi fabricant, si s’escau. 

2. Criteris de presa de mostra 

S’hauran d’assajar totes les bobines de cable objecte de la comanda. 

L’assaig de tolerància de la secció real dels conductors (mesura del diàmetre i gruix dels 

aïllants i del cable conductor) es repetirà novament a la meitat aproximada del seu 

consum i també quasi al final de la mateixa, només en un 50 % de les bobines triades 

per l’assaig original. 

3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs han de complir les especificacions fixades pel plec de 

prescripcions tècniques del projecte adjudicat. Les bobines de cable rebutjades seran 

emmagatzemades i marcades inequívocament per evitar la seva utilització en l’obra. 

Aquest material quedarà retingut fins garantir el seu retorn al fabricant sense possibilitat 

de recuperació per a l’obra actual. 

Es realitzarà un control extensiu de la tolerància de la secció real dels conductors al llarg 

de la bobina i, segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser acceptat o rebutjat tot o 

part del material que composa la bobina. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

La tasca de control de qualitat a desenvolupar per la Direcció d’Obra és: 

Marcar prèviament totes les fases que es desconnecten controlant la seqüència de fases 

existent. 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar per l’Empresa de Control de Qualitat 

són: 

Comprovar el correcte ús del codi de colors i les fases que s’identifiquen. 

Verificar que el marcatge (amb materials adients) de tots els extrems i puntes de cables 

identifica els circuits de forma inconfusible. Aquest procés s’ha de desenvolupar durant 

l’execució i al final de la instal·lació. 

Comprovar la no existència d’empalmaments ni unions no previstes. 

Comprovar que les longituds dels cables siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs sense necessitat d’empalmaments. 

Comprovar que no es confonen circuits en els canals o tubs, ja sigui per incompliment 

del que indica el plec de prescripcions tècniques del Projecte adjudicat o per una 

descuidada execució en l’estesa de cables. 

Comprovar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i la execució real. 
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2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions i criteris que en cada cas indiqui la Direcció d’Obra. 

3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

En cas de resultat negatiu, si el seu motiu es pot esmenar, es procedirà a fer-ho sense 

canviar materials. En cas contrari, sense possibilitat d’esmena, es procedirà a canviar 

tot el cablejat i altres elements afectats. 

6. PROVES FINALS EN EQUIPS  

Tots els equips (mecànics i elèctrics) tindran que passar per un procediment de prova 

de duració mínima una setmana. Caldrà ser verificat i certificat per part del fabricant el 

seu correcte muntatge i funcionament previ a la recepció provisional. El Director d’Obra 

podrà exigir que es comprovi el seu correcte funcionament tantes vegades com calgui 

fins assegurar la seva fiabilitat.   

 

7. PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 

Al final d’aquest annex s’adjunta el pressupost estimat per el control de qualitat de les 

obres previstes al projecte. El pressupost ascendeix TRES MIL CINC-CENTS 

QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (3.545,51 €).  

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 

homologat. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit del 

dos per cent (2,5 %) de l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent 

descompte de la certificació mensual d'obres. 
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APÈNDIX 01: PRESSUPOST 

 



PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PCQ PC COL·LECTOR  C REMEI MOIÀ
Capítol 01  MOVIMENTS DE TERRES

1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-8

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 J03DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN
1097-5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 J03DH20G u Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-9

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 J0314A0M u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de pols mineral per a elaborar mescles bituminoses, segons
la norma UNE-EN 933-10

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ PC COL·LECTOR  C REMEI MOIÀ
Capítol 02  ESTRUCTURES I CANONADES

1 J0113102 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i
formigons, segons la norma UNE 83956

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 J0112101 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons
la norma UNE 83952

EUR



PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a
pastar morters i formigons, segons la norma UNE 7235

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 JDD41101 u Comprovació de les característiques geomètriques dels dispositius de cobertura i tancament, segons la norma
UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 JDD41202 u Comprovació de les característiques geomètriques de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 JDD41300 u Comprovació de les característiques geomètriques de tapes i plataformes d'entramat metàl·lic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 JDD43202 u Comprovació de la resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la
norma UNE-EN 1917

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 JDV79702 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del
Projecte i del CTE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ PC COL·LECTOR  C REMEI MOIÀ

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRES

1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 7)

36,13 4,000 144,52

2 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 8)

47,92 4,000 191,68

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

31,70 4,000 126,80

4 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 5)

25,00 4,000 100,00

5 J03DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103302 (P - 11)

47,17 4,000 188,68

6 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 10)

8,95 4,000 35,80

7 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 9)

120,95 4,000 483,80

8 J03DH20G u Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau
metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-9 (P - 12)

56,02 4,000 224,08

9 J0314A0M u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de pols mineral per
a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-10 (P -
4)

35,67 4,000 142,68

TOTAL Capítol 01.01 1.638,04

Obra 01 Pressupost PCQ PC COL·LECTOR  C REMEI MOIÀ

Capítol 02 ESTRUCTURES I CANONADES

1 J0113102 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4
d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE 83956 (P - 2)

37,90 4,000 151,60

2 J0112101 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83952
(P - 1)

10,78 4,000 43,12

3 J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos
solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE 7235 (P - 3)

54,13 4,000 216,52

4 JDD41101 u Comprovació de les característiques geomètriques dels dispositius de
cobertura i tancament, segons la norma UNE-EN 124 (P - 13)

75,00 1,000 75,00

5 JDD41202 u Comprovació de les característiques geomètriques de graons de pous,
segons la norma UNE-EN 1917 (P - 14)

55,87 1,000 55,87

6 JDD41300 u Comprovació de les característiques geomètriques de tapes i
plataformes d'entramat metàl·lic (P - 15)

93,10 1,000 93,10

7 JDD43202 u Comprovació de la resistència i deformació a càrregues horitzontals i
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 16)

72,26 1,000 72,26

8 JDV79702 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació
de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 17)

600,00 2,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.02 1.907,47

EUR



PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

EUR



PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENTS DE TERRES 1.638,04

Capítol 01.02  ESTRUCTURES I CANONADES 1.907,47

Obra 01 Pressupost PCQ PC COL·LECTOR  C REMEI MOIÀ 3.545,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.545,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ PC COL·LECTOR  C REMEI MOIÀ 3.545,51

3.545,51

euros
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ANNEX 09 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

2 

1. INTRODUCCIÓ  

En el present annex es presenta la justificació dels preus utilitzats per elaborar 

el pressupost de les obres del present projecte. En primer lloc es defineixen els 

preus elementals, com són la mà d'obra, la maquinària i els materials, i en segon 

lloc els preus descompostos. 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus 

d’Infraestructures.cat de 2021 i completat amb el banc de preus de l’ITEC. 

També es considera el sobrecost per ubicació a Catalunya en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de 

costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 

10,00 % 

 
 



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP1 h Ajudant soldador 25,13000 €

A0112000 h Cap de colla 27,53000 €

A011U001 h Cap de colla de túnel 29,33000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,99000 €

A012U001 h Oficial 1a de túnel 27,52000 €

A0130000 h Ajudant 21,75000 €

A013M000 h Ajudant muntador 25,03000 €

A013U001 h Ajudant 22,66000 €

A013U002 h Ajudant de túnel 24,47000 €

A0140000 h Manobre 21,70000 €

A014U001 h Manobre de túnel 23,40000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,44000 €

A0D-0007 h Peón 23,54000 €

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 28,20000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 28,67000 €



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 51,09000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 65,78000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,90000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 100,83000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 55,85000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 69,51000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,37000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 45,99000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,23000 €

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 73,48000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 61,64000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,14000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,06000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,70000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,28000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,45000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 74,45000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,69000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,61000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,74000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 51,74000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,67000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,70000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,57000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 29,29000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 39,36000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 63,39000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 67,08000 €

C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático 67,18000 €

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 58,29000 €

C1A0U001 h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació, segons
Plec de Prescripcions Tècniques

37,82000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 35,33000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,80000 €

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,37000 €

CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 37,44000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,43000 €



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 21,18000 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 15,14000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,27000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B4/B3 ADH, segons UNE-EN 13808.

0,24000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 463,37000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,31000 €

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60BP4 ADH o C60BP3 ADH 0,33000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,93000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,26000 €

B06F0002 m3 Formigó magre de 175 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3,5:7, amb ciment CEM II/B-S 35 N,
additiu airejant i granulat calcàri, inclòs transport a l'obra

66,44000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 87,22000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,26000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,33000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,49000 €

B0DCU230 m2 Plafó d'acer Gi-P per a 300 usos, de 4x1x0,14 m, per a estrebada de rases fins a 2,5 m d’amplària,
inclòs part proporcional d'estampidors extensibles i elements auxiliars

0,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,41000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,62000 €

B0FA12N0 u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B44Z-0LVY kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,22000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,81000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,89000 €

B9H1AC16 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari.

52,04000 €

B9H1U019 t Mescla bituminosa en calent AC 11 S per a capa de rodadura, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

22,20000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

22,20000 €

B9H1-0HS3 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

57,80000 €

B9H1-0HVV t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa intermedia y árido calcáreo

55,99000 €

B9H1-0HW0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

55,14000 €

B9H5-HJDI t Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo SMA 11 surf B 50/70 con betún asfáltico de
penetración y árido artificial, para capa de rodadura

63,59000 €

B9H5-HJTN t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA 11 surf B 50/70 semicalenta amb betum
asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit

63,59000 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

279,78000 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre 117,69000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

152,61000 €



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

163,45000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

4,89000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,53000 €

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica

105,30000 €



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color de 40 cm
d'amplària, dol·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 25,03000 = 0,25030

Subtotal: 0,25030 0,25030

Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,53000 = 0,54060

Subtotal: 0,54060 0,54060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00375

COST DIRECTE 0,79465
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,07947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87412

G219U040P-1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,26219

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,06857

Subtotal: 1,33076 1,33076

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 69,51000 = 0,33100

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,28000 = 0,38362

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 51,09000 = 2,43286

Subtotal: 3,14748 3,14748

COST DIRECTE 4,47824
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,44782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92606

G219U100P-2 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 8,000 6,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,68825

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 3,24875

Subtotal: 3,93700 3,93700



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,90000 = 1,86250

Subtotal: 1,86250 1,86250

COST DIRECTE 5,79950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37945

G219U200P-3 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

Rend.: 775,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,01066

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 0,03354

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 0,05791

Subtotal: 0,10211 0,10211

Maquinària

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 100,83000 = 0,13010

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 55,85000 = 0,07206

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 74,45000 = 0,38426

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,36000 = 0,05079

Subtotal: 0,63721 0,63721

COST DIRECTE 0,73932
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,07393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81325

G219U202 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual i
transport dels materials resultants a la central per a
reciclat de la mescla, inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 1.500,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 0,01733

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 0,02992

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,00551

Subtotal: 0,05276 0,05276

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 55,85000 = 0,03723

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 3,000 /R x 74,45000 = 0,14890
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,36000 = 0,02624

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 100,83000 = 0,06722

Subtotal: 0,27959 0,27959

COST DIRECTE 0,33235
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,03324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36559

G21DJU02P-4 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,254 /R x 50,00000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

COST DIRECTE 12,70000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97000

G21DU010P-5 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 20,000 14,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,27530

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,36030 1,36030

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

2,000 /R x 51,09000 = 5,10900

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 45,99000 = 2,29950

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 40,28000 = 4,02800

Subtotal: 11,43650 11,43650

COST DIRECTE 12,79680
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,27968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,07648
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G222U103P-6 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou
repas i piconatge de fons de rasa per aconseguir la
pendent prevista al projecte.

Rend.: 34,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 0,40485

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,66000

Subtotal: 1,06485 1,06485

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,23000 = 1,68324

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 50,45000 = 4,45147

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,350 /R x 65,78000 = 0,67715

Subtotal: 6,81186 6,81186

COST DIRECTE 7,87671
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66438

G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 24,000 11,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 0,57354

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,93500

Subtotal: 1,50854 1,50854

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,600 /R x 65,78000 = 1,64450

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,23000 = 2,38458

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 50,45000 = 5,25521

Subtotal: 9,28429 9,28429

COST DIRECTE 10,79283
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,07928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87211
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G222U200P-7 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 64,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 21,70000 = 58,59000

Subtotal: 58,59000 58,59000

COST DIRECTE 58,59000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,85900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,44900

G222U201 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 64,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 21,70000 = 58,59000

Subtotal: 58,59000 58,59000

COST DIRECTE 58,59000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,85900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,44900

G222U202P-8 u Estintolament i/o reposició de servei existent
(abastament, clavegueram, telefonia, fibra, o servei
de baixa tensió) i afectat per l'obra.

Rend.: 1,000 147,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 13,76500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 21,70000

Subtotal: 35,46500 35,46500

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,23000 = 57,23000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,350 /R x 65,78000 = 23,02300

Subtotal: 80,25300 80,25300

Materials

B0FA12N0 u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

20,000      x 0,17000 = 3,40000

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

4,000      x 3,62000 = 14,48000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,33000 = 0,66000
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Subtotal: 18,54000 18,54000

Partides d'obra

P442-DFZD kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

0,0187      x 1,88466 = 0,03524

Subtotal: 0,03524 0,03524

COST DIRECTE 134,29324
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,42932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,72256

G222U210P-9 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no
classificat en rases, pous o fonament en presència de
serveis afectats

Rend.: 1,000 16,20 €

COST DIRECTE 14,72727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,47273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,2000

________________________________________________________________________________________________________________

G228U015P-10 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 21,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 0,32774

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 22,44000 = 1,28229

Subtotal: 1,61003 1,61003

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 57,23000 = 1,36262

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 39,69000 = 0,18900

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,06000 = 0,38381

Subtotal: 1,93543 1,93543

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,27000 = 3,92400

Subtotal: 3,99900 3,99900
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COST DIRECTE 7,54446
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29891

G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 32,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 0,45883

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,49600

Subtotal: 1,95483 1,95483

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,70000 = 0,38000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,37000 = 1,34567

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 39,69000 = 0,52920

Subtotal: 2,25487 2,25487

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,200      x 21,18000 = 25,41600

Subtotal: 25,49100 25,49100

COST DIRECTE 29,70070
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,97007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67077

G231U233P-11 m2 Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de
fondària entre 2 i 2,5 m, amplària entre 1 i 2,5 m, amb
plafons d'acer Gi-P

Rend.: 5,000 25,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 8,68000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 5,19800

Subtotal: 13,87800 13,87800

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 45,99000 = 9,19800

Subtotal: 9,19800 9,19800

Materials

B0DCU230 m2 Plafó d'acer Gi-P per a 300 usos, de 4x1x0,14 m, per
a estrebada de rases fins a 2,5 m d’amplària, inclòs
part proporcional d'estampidors extensibles i
elements auxiliars

1,000      x 0,54000 = 0,54000
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Subtotal: 0,54000 0,54000

COST DIRECTE 23,61600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,36160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97760

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 86,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 1,73600

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,66000 = 1,81280

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 2,07920

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 1,10120

Subtotal: 6,72920 6,72920

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,70000 = 0,16320

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,43000 = 0,83664

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,57000 = 2,31768

Subtotal: 3,31752 3,31752

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 65,26000 = 68,52300

Subtotal: 68,52300 68,52300

COST DIRECTE 78,56972
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,85697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,42669

G921U010P-12 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 21,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 0,09832

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,16029

Subtotal: 0,25861 0,25861

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,61000 = 0,16289

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,14000 = 0,43671

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 61,64000 = 0,44029

Subtotal: 1,03989 1,03989

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500
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B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

1,200      x 15,14000 = 18,16800

Subtotal: 18,24300 18,24300

COST DIRECTE 19,54150
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,95415

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,49565

G937U010 m3 Formigó magre, col·locat en la solera de túnel,
incloent la neteja i preparació del terreny, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 18,000 101,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012U001 h Oficial 1a de túnel 3,001 /R x 27,52000 = 4,58820

A013U002 h Ajudant de túnel 3,001 /R x 24,47000 = 4,07969

A014U001 h Manobre de túnel 2,000 /R x 23,40000 = 2,60000

A011U001 h Cap de colla de túnel 1,001 /R x 29,33000 = 1,63107

Subtotal: 12,89896 12,89896

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,500 /R x 50,45000 = 1,40139

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,201 /R x 17,43000 = 1,16297

CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 1,400 /R x 37,44000 = 2,91200

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,001 /R x 3,80000 = 0,21132

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,399 /R x 1,70000 = 0,22657

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,37000 = 1,12139

C1A0U001 h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb
materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques

1,001 /R x 37,82000 = 2,10321

Subtotal: 9,13885 9,13885

Materials

B06F0002 m3 Formigó magre de 175 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3,5:7, amb ciment CEM II/B-S 35 N, additiu
airejant i granulat calcàri, inclòs transport a l'obra

1,050      x 66,44000 = 69,76200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 69,83700 69,83700

COST DIRECTE 91,87481
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,18748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,06229
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G9H10010 u. Transport de tota la maquinària necessària per a
l'asfaltat amb mescla bituminosa al lloc d'utilització i
posterior retirada, incloent la utilització de la mateixa
per a l'asfaltat.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.272,72727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 227,27273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

G9H1AC16 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent
tipus AC 16 surf B50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració i filler, de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.

Rend.: 40,366 81,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 0,68201

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 1,28772

A0130000 h Ajudant 4,000 /R x 21,75000 = 2,15528

Subtotal: 4,12501 4,12501

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,08000 = 1,66179

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,45000 = 12,91062

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,39000 = 1,57038

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 53,72000 = 1,33082

Subtotal: 17,47361 17,47361

Materials

B9H1AC16 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari.

1,000      x 52,04000 = 52,04000

Subtotal: 52,04000 52,04000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,16500

COST DIRECTE 73,80362
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,38036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,18398

G9H1U019 t Mescla bituminosa en calent AC11 surf BC50/70D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 34,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 1,28229

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 0,74257

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 0,39329

Subtotal: 2,41815 2,41815
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Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 74,45000 = 4,25429

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,08000 = 0,95829

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,39000 = 0,90557

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 53,72000 = 0,76743

Subtotal: 6,88558 6,88558

Materials

B9H1U019 t Mescla bituminosa en calent AC 11 S per a capa de
rodadura, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,20000 = 22,20000

Subtotal: 22,20000 22,20000

COST DIRECTE 31,50373
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,15037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,65410

G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 34,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 0,39329

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 0,74257

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 1,28229

Subtotal: 2,41815 2,41815

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 74,45000 = 4,25429

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 53,72000 = 0,76743

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,39000 = 0,90557

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,08000 = 0,95829

Subtotal: 6,88558 6,88558

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,20000 = 22,20000

Subtotal: 22,20000 22,20000

COST DIRECTE 31,50373
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,15037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,65410
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G9H1U02C t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin BC 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 34,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 0,74257

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 22,44000 = 1,28229

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 0,39329

Subtotal: 2,41815 2,41815

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 53,72000 = 0,76743

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 74,45000 = 4,25429

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,08000 = 0,95829

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,39000 = 0,90557

Subtotal: 6,88558 6,88558

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,20000 = 22,20000

Subtotal: 22,20000 22,20000

COST DIRECTE 31,50373
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,15037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,65410

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 509,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 463,37000 = 463,37000

Subtotal: 463,37000 463,37000

COST DIRECTE 463,37000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 46,33700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 509,70700

G9J1U010P-13 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 0,04332

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,03740

Subtotal: 0,08072 0,08072
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Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,29000 = 0,04882

Subtotal: 0,04882 0,04882

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,31000 = 0,37200

Subtotal: 0,37200 0,37200

COST DIRECTE 0,50154
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,05015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55169

G9J1U030 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus
C60BP4 ADH o C60BP3 ADH per a microaglomerat
sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 0,03713

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,03206

Subtotal: 0,06919 0,06919

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,36000 = 0,05623

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,29000 = 0,04184

Subtotal: 0,09807 0,09807

Materials

B055U030 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60BP4 ADH o C60BP3 ADH

0,500      x 0,33000 = 0,16500

Subtotal: 0,16500 0,16500

COST DIRECTE 0,33226
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,03323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,36549

G9J1U110P-14 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació d'1 kg/m².

Rend.: 368,757 0,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Ajudant 1,000 /R x 21,75000 = 0,05898

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 0,07048

Subtotal: 0,12946 0,12946

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,36000 = 0,10674

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,29000 = 0,07943
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Subtotal: 0,18617 0,18617

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B4/B3 ADH,
segons UNE-EN 13808.

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,00518

COST DIRECTE 0,56081
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,05608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61689

GBA1U030P-15 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0013 /R x 27,53000 = 0,03579

A0121000 h Oficial 1a 0,0038 /R x 25,99000 = 0,09876

A0150000 h Manobre especialista 0,0025 /R x 22,44000 = 0,05610

Subtotal: 0,19065 0,19065

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0013 /R x 35,33000 = 0,04593

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0013 /R x 7,67000 = 0,00997

Subtotal: 0,05590 0,05590

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,180      x 2,81000 = 0,50580

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,096      x 0,89000 = 0,08544

Subtotal: 0,59124 0,59124

COST DIRECTE 0,83779
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,08378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92157

GBA31001P-16 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 1,000 13,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 22,44000 = 2,24400

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 27,53000 = 1,37650
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A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 25,99000 = 3,89850

Subtotal: 7,51900 7,51900

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,050 /R x 35,33000 = 1,76650

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,050 /R x 7,67000 = 0,38350

Subtotal: 2,15000 2,15000

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,89000 = 0,42720

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900      x 2,81000 = 2,52900

Subtotal: 2,95620 2,95620

COST DIRECTE 12,62520
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,26252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,88772

GD78U100P-17 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 5,500 279,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,480 /R x 22,44000 = 14,19840

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 11,83636

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 22,66000 = 12,36000

A0121000 h Oficial 1a 5,730 /R x 25,99000 = 27,07685

A0112000 h Cap de colla 1,430 /R x 27,53000 = 7,15780

Subtotal: 72,62941 72,62941

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,740 /R x 17,43000 = 2,34513

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,480 /R x 1,70000 = 0,45745

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,200 /R x 51,74000 = 11,28873

Subtotal: 14,09131 14,09131

Materials

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,26000 = 0,44100

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica

1,020      x 105,30000 = 107,40600

B0DZA000 l Desencofrant 0,150      x 2,41000 = 0,36150

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,33000 = 3,30000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,795      x 65,26000 = 51,88170

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,600      x 1,49000 = 3,87400
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Subtotal: 167,26420 167,26420

COST DIRECTE 253,98492
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 25,39849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,38341

GDD1U014P-18 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,500 1.142,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 89,76000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 13,76500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 103,96000

Subtotal: 207,48500 207,48500

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,43000 = 34,86000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,70000 = 3,40000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 39,74000 = 19,87000

Subtotal: 58,13000 58,13000

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

2,400      x 59,93000 = 143,83200

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 163,45000 = 163,45000

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000      x 152,61000 = 152,61000

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000      x 279,78000 = 279,78000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,100      x 87,22000 = 8,72200

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000      x 4,89000 = 24,45000

Subtotal: 772,84400 772,84400

COST DIRECTE 1.038,45900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 103,84590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.142,30490
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GDD1U114P-19 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de
registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

Rend.: 1,100 389,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 6,25682

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 47,25455

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 40,80000

Subtotal: 94,31137 94,31137

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,750 /R x 39,74000 = 27,09545

Subtotal: 27,09545 27,09545

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,140      x 87,22000 = 12,21080

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre

1,750      x 117,69000 = 205,95750

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

3,000      x 4,89000 = 14,67000

Subtotal: 232,83830 232,83830

COST DIRECTE 354,24512
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,42451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,66963

GDEA0401P-20 u. Reconnexió d’escomesa existent d’aigües residuals
i/o pluvials a la nova canonada i/o pou, incloent:
formació d’obertura per a escomesa a pou o
canonada mitjançant corona de perforació adequada
al diàmetre de l’escomesa, junta elàstica per a unió
pou/canonada amb escomesa, subministrament i
col·locació de canonada de PVC color teula s/UNE-
EN ISO 1452-2, fins rigola, de diàmetre igual a
l’existent, colze, con d’adaptació PVC/material
existent, unió i segellat de canonada de PVC amb
material existent, graveta de protecció de
l’escomesa,... totalment acabat.

Rend.: 1,000 180,15 €

COST DIRECTE 163,77273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,37727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,1500

________________________________________________________________________________________________________________

P442-DFZD kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,008 /R x 25,13000 = 0,20104

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 28,67000 = 0,40138

Subtotal: 0,60242 0,60242

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,37000 = 0,04718

Subtotal: 0,04718 0,04718

Materials

B44Z-0LVY kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,22000 = 1,22000

Subtotal: 1,22000 1,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01506

COST DIRECTE 1,88466
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18847

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07313

P9H5-E83H t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 22 bin B 50/70 D, con betún asfáltico de
penetración, de granulometría densa para capa
intermedia y árido calcáreo, extendida y compactada

Rend.: 1,000 66,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 28,20000 = 0,45120

A0D-0007 h Peón 0,072 /R x 23,54000 = 1,69488

Subtotal: 2,14608 2,14608

Maquinària

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632

C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

0,010 /R x 67,18000 = 0,67180

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,48000 = 0,73480

Subtotal: 1,87292 1,87292

Materials

B9H1-0HVV t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin
B 50/70 D, con betún asfáltico de penetración, de
granulometría densa para capa intermedia y árido
calcáreo

1,000      x 55,99000 = 55,99000

Subtotal: 55,99000 55,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03219

COST DIRECTE 60,04119
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,00412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,04531
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P9H5-E83IP-21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 65,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,072 /R x 23,54000 = 1,69488

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,016 /R x 28,20000 = 0,45120

Subtotal: 2,14608 2,14608

Maquinària

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,48000 = 0,73480

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632

C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

0,010 /R x 67,18000 = 0,67180

Subtotal: 1,87292 1,87292

Materials

B9H1-0HW0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 55,14000 = 55,14000

Subtotal: 55,14000 55,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03219

COST DIRECTE 59,19119
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,91912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,11031

P9H5-E89WP-22 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 68,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,086 /R x 23,54000 = 2,02444

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,019 /R x 28,20000 = 0,53580

Subtotal: 2,56024 2,56024

Maquinària

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,012 /R x 73,48000 = 0,88176

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 58,29000 = 0,58290

C173-005K h Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

0,012 /R x 67,18000 = 0,80616

Subtotal: 2,27082 2,27082

Materials

B9H1-0HS3 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 57,80000 = 57,80000
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Subtotal: 57,80000 57,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03840

COST DIRECTE 62,66946
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,26695

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,93641

P9H8-HJDH t Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en
caliente tipo SMA 11 surf B 50/70 con betún asfáltico
de penetración y árido artificial, para capa de
rodadura, extendida y compactada

Rend.: 1,000 74,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,070 /R x 23,54000 = 1,64780

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,0175 /R x 28,20000 = 0,49350

Subtotal: 2,14130 2,14130

Maquinària

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 58,29000 = 0,58290

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,020 /R x 73,48000 = 1,46960

Subtotal: 2,05250 2,05250

Materials

B9H5-HJDI t Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo SMA
11 surf B 50/70 con betún asfáltico de penetración y
árido artificial, para capa de rodadura

1,000      x 63,59000 = 63,59000

Subtotal: 63,59000 63,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03212

COST DIRECTE 67,81592
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,78159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,59751

P9H8-HJTM t Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent
tipus SMA 11 surf B 50/70 semicalenta amb betum
asfàltic de penetració i granulat artificial, per a capa
de trànsit, estesa i compactada

Rend.: 1,000 74,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,070 /R x 23,54000 = 1,64780

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,0175 /R x 28,20000 = 0,49350

Subtotal: 2,14130 2,14130

Maquinària

C175-00G4 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 58,29000 = 0,58290

C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t 0,020 /R x 73,48000 = 1,46960

Subtotal: 2,05250 2,05250

Materials
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B9H5-HJTN t Mescla bituminosa discontínua en calent tipus SMA
11 surf B 50/70 semicalenta amb betum asfàltic de
penetració i granulat artificial, per a capa de trànsit

1,000      x 63,59000 = 63,59000

Subtotal: 63,59000 63,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03212

COST DIRECTE 67,81592
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,78159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,59751

XPA0A10P-23 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 4.938,23 €

COST DIRECTE 4.489,30000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 448,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.938,2300

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0A20 u Partida d'abonament íntegre per la gesstió de residus
a l'obra, en base al pressupost de l'annex de gestió
de residus

Rend.: 1,000 4.938,23 €

COST DIRECTE 4.489,30000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 448,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.938,2300

________________________________________________________________________________________________________________
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XPA000GR u Partida d'abonament íntegre per la gestió de residus
no inerts especials no inclosos en la definició de les
partides d'obra, en base al pressupost de l'annex de
gestió de residus

Rend.: 1,000 1.851,14 €

COST DIRECTE 1.851,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.851,1400

________________________________________________________________________________________________________________

XPA000PA pa Partida alçada a justificar en front a imprevistos no
detectats en les conduccions subterrànies no
registrables reconeguts durant el procediment
d'auscultació.

Rend.: 1,000 0,02 €

COST DIRECTE 0,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0200

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0X31 pa Partida alçada a justificar per estintolament i/o
reposició de la unitat de servei d'aigua potable

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0X32 pa Partida alçada a justificar per estintolament i/o
reposició de la unitat de servei baixa tensió electrica

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0X33 pa Partida alçada a justificar per estintolament i/o
reposició de la xarxa de gas

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0X34 pa Partida alçada a justificar per estintolament i/o
reposició de la de xarxa soterrada de MT.

Rend.: 1,000 400,00 €

COST DIRECTE 400,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0X36 u Jornada per auscultació de canonades de
clavegueram per detectar traçat en zones no visibles
per inexistencia de pous segons indicacions de la
Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 750,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,0000

________________________________________________________________________________________________________________

XPA0X37 pa Partida alçada a justificar per estintolament i/o
reposició de la xarxa de telefonia

Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,0000

________________________________________________________________________________________________________________



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 10 – PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

 

2 

1. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

A continuació es resumeix els costos associats calculats per l’execució de les 

obres necessàries del present projecte constructiu: 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.A. OBJECTE 
 

Aquesta memòria forma part dels treballs de consultoria encarregats per l’Ajuntament 

de Moià a l’enginyeria CIAE Enginyers amb l’objecte d’elaborar el Projecte de 

renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol. 

 
 

1.B. DEFINICIÓ 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix un conjunt d'instruccions per al 
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials 
i a les unitats d'obra. 
 
 

1.C. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 
Projecte. A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que 
el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no 
s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament 
General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals i Particulars. 
En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
 

1.D. DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 
 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, 
normes i reglaments, que es relacionen a continuació, o d’aquells que els complementin, 
rectifiquin o substitueixin: 
 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 
1312/1988 del 

 28 de octubre). 
 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-2008) 
 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-2011) 
 

 Guía de cimentaciones en obras de carretera (2002) 
 

 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera (2005) 
 

 Norma de construcción sismorresistente (NCSR-2002) 
 

 Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament 
d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 
 

 Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-
posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 
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 Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat 
per O.M. del 23 de juliol de 1949. 
 

 Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 

 Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts 
M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons 
Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 
9 d'octubre de 1989. 
 

 Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 
complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 
 

 Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció 
i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, 
D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 
 

 Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 
(B.O.E. del 10 d'abril). 
 

 Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica 
d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. 
del 21 de juliol). 
 

 Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 
de febrer). 
 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i 
Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 
2002. 
 

 Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
 

 Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
 

 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 
d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954). 
 

 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 
28 de novembre). 
 

 Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 
Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 
 

 Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 
 

 Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 
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 Normes UNE declarades d'obligat compliment. 
 

 Recomanacions d'U.N.E.S.A. 
 

 Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, 
publicades pel Ministerio de Obras Públicas. 
 

 R. D. 105/2008 , de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició. 
 

 Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU i 
CCITT. 
 

 Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU-R i 
CCIR. 
 

 Tots els Manuals i Plecs dels Serveis Municipals de l’Ajuntament de 
Esparraguera. 

 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes. 
 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que 
no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions 
Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer 
Director decidir les prescripcions a complir. 
 
 
 

1.E. CONDICIONS GENERALS 
 
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, 
per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 
 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i 
assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material 
no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o 
uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per 
la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les 
seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 
 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de 
l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 

1.F. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
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L’objectiu d’aquest és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els criteris fixats 

pel departament tècnic de l’Ajuntament de Moià, la definició de les obres que permetran substituir 

els col·lector d’aigües unitàries del carrer del Remei el qual es troba en un avançat estat de 

deteriorament.   

Els treballs consistiran en l’enderroc del col·lector actual de de formigó i diàmetre 600 mm i la 

substitució per un altre de formigó armat i diàmetre 1.000 mm. En l’actuació es re connectaran 

tots els col·lectors que hi arriben transversalment, les escomeses i els embornals existents. 

Així doncs la solució projectada preveu les següents obres: 

• Enderroc de paviment i excavació de rasa fins a cota de col·lector actual. 

• Enderroc de col·lector actual de diàmetre 600 mm. 

• Construcció de 213 ml de col·lector de formigó sobre llit i embolcall amb sorres fins a 30 

cm de la clau del tub.  

• Reblert amb material de la pròpia obra o préstec fins a 45 cm de coronació compactat al 

98 % PM. 

• 25 cm de tot-tu compactat al 98 % PM 

• 20 cm de de llosa de formigó HM-20. 

• 6 cm de paquet d’aglomerat bituminós mescla en calent.  

• Construcció de 8 pous de registre de formigó prefabricat i diàmetre interior 1200 mm.  

• Connexions inici i final i 4 col·lectors entroncament de carrers transversal. 

• Connexió 22 escomeses domiciliaries estimades comptant el número d’habitatges 

emplaçats al carrer en el tram d’actuació.  

• Connexió d’escomeses de 5 parelles d’embornals emplaçades al llarg del tram a 

substituir.  

 

1.G. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 

Els documents que defineixen les obres són els Plànols que constitueixen el Document 
núm. 2 del present Projecte, les Prescripcions tècniques del present Plec, la Memòria i 
els Annexos que constitueixen el Document núm. 1 i el Pressupost que constitueix el 
Document 4 
 
 

1.H. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
 

En principi cal considerar que tots els documents que defineixen les obres concorden. 
En cas de discrepància, però, es considerarà la prioritat d’aquest Plec sobre els Plànols 
i Quadres de preus, la d’aquests sobre la Memòria, i la d’aquesta sobre els Annexos. 
 
En cas de discrepància als plànols entre les cotes que hi figuren i les mides dels 
elements acotats, es donarà en principi validesa a dites mides, llevat que es faci patent 
que es tracta de detalls tipus sense escala posteriorment acotats. En qualsevol cas 
caldrà demanar la conformitat de la Direcció Facultativa qui finalment tindrà tota la 
postestat en modificar els canvis convenients sense que suposi un increment 
pressupostari pel contractista. 
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2. DISPOSICIONS GENERALS 

2.A. RÈGIM JURÍDIC 
 

El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de 
Contractes de l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives 
Particulars i Generals. 
 
El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin 
amb motiu de les obres. 
 
 

2.B. CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS 
 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 
annexos que formen el mateix o de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe 
promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i 
especialment dels enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de 
l’obligació del seu compliment. 
 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els 
plànols que li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per 
escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas 
que no trobi cap contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa 
forma.  
 
Durant l’obra no s’acceptaran reclamacions per errors o omissions i caldrà posar el 
mitjans necessaris per deixar finalitzada la infraestructura segons la definició dels 
plànols.  
 

2.C. REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà 
responsable de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra 
contractada. 
 
Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre 
tècnic competent, que ostentarà la representació del Director d'Obra a tots els efectes 
Previstos en el Plec. 
 
 

2.D. REPRESENTACIÓ PERSONAL I OFICINA D’OBRA DEL CONTRACTISTA 
 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, 
la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les 
obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, 
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució 
de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de 
cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 
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obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat 
a l'obra. 
 
El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista 
en el Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les 
obres. És condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig. D'ell 
dependran un encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves 
experiències professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració. 
 
El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà 
absentar-se mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al 
trimestre, a més a més sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. 
Haurà d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant l'Administració com a 
Delegat del Contractista. 
 
L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar 
les obres que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà 
d'estar de forma permanent a peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació 
exclusiva per aquestes obres. 
 
Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec 
de Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està 
obligat a prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, 
en un termini màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les 
consultes que precisi. 
 
El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb 
la periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en 
les obres. 
 
Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi 
mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser 
separada de l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini 
superior a deu (10) dies. 
 
El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la 
mentre durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat 
del Director d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, 
almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre 
d'Ordres. L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans 
de la data en que tingui lloc la comprovació del replanteig. El Contractista no podrà 
procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del Director d'Obra. 
 
 

2.E. COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ 
 

El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de 
comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 
 
Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan 
procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva signatura. 
 
El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o 
instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, 
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l’oportú acús de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de 
tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 
 
Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si 
bé podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. 
 
Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una 
copia a l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", 
i la retorni en el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data en que la retorna. 
 
 

2.F. DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTÀRIES 
 

El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin 
en el Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions 
legals en matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat 
industrial i comercial, etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les obres. 
 

2.G. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 

Els treballs mencionats al Plec de Condicions i omesos als Plànols, o viceversa, hauran 
d'ésser executats com si fossin exposats als dos documents. En cas de contradicció 
entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 
 
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, 
no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si 
haguessin estat completament i correctament especificats en els Plànols i Plec de 
Condicions. 
 
 

2.H. AUTORITAT DEL DIRECTOR FACULTATIU 
 

El Director Facultatiu de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la 
qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació 
de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 
l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
 
 

2.I. SUB-CONTRACTES 
 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director 
Facultatiu de les mateixes. 
  
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 
equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al 
Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
 

2.J. PROGRAMA DE TREBALLS 
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Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per EL PROMOTOR al 
temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de 
EL PROMOTOR. 
 
El programa de Treball comprendrà: 
 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 
la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 
 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data 
en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar 
conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats 
per a as-segurar l'acompliment del programa. 
 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en 
que es trobi a l'obra. 
 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 
 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions 
en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, EL PROMOTOR 
ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
 
 

2.K. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 



Projecte de renovació del clavegueram al Carrer Remei entre el carrer de Feliu Comadran i el 

Carrer del Saiol 

12 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de 
referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 
Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués 
apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter 
d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 
  
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que 
programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte 
i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, 
prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 
 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
 
 

2.L. INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 
 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director Facultatiu, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de 
manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir 
de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
 
 

2.M. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de 
la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la 
part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu 
ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 
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Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al EL PROMOTOR per a l'adopció de 
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a 
denegació a la petició formulada. 
 
 

2.N. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA 
 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions 
en el Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director Facultatiu podrà ordenar o 
proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la 
Legislació vigent sobre la matèria. 
 
 

2.O. OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA 
 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols 
"as built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 
 
El Director Facultatiu podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en 
el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
 
 
 

2.P. PERMISOS I LLICÈNCIES 
 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries 
per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones 
definides en el Projecte. 
 
 
 

2.Q. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l'O.M. no. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment 
vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les 
Obres. 
 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit 
ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran 
de mantenir els desviaments precisos. 

 
Senyalització horitzontal: 
 
Quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura 
groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna. 
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Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb 
condicions de retirabilitat segons Norma 8.3 I.C per tal de conservar la marca original. 
 
S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès 
per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra. 
  
En el cas d’haver d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina granalladora. 
En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de color negre 
d’escamoteig. 
 
La pintura a emprar serà acrílica ciutat sense donar reflectant amb microesferes de 
vidre. Cas de pintar algun pas amb pastilla sencera se li aplicaria un component 
antilliscant. 
 
Senyalització vertical: 
 
La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus 
Nivell 2 de retrorreflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta 
il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons 
Norma UNE 125 334. 
 
Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu 
estat inicial, la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els 
desviaments i obres i la reposició correcta dels paviments malmesos. 
 
Els suports seran d’acer galvanitzat de diàmetre 60 mm, l’alçada mínima de la senyal 
vertical es col·locarà a 2,60 m d’alçària, la distància mínima de l’exterior de la senyal 
amb la calçada de 50 cm i es guiarà amb el criteri d’aprofitament de subjecció a element 
vertical existent. 
 
Qualsevol actuació a les senyals de circulació (horitzontals i verticals) ha de comunicar-
se al departament de Vialitat de l’Ajuntament, indicant plànols de l’actuació i modificació 
al programa d’inventari municipal. 
 
 

2.R. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 
 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 
d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les 
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 
redactin durant l'Obra i s'abonaran segons les partides incloses al pressupost per 
aquestes feines. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 
 
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que se’n derivin per al trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 
 
Si les circumstàncies ho requereixen, el Director Facultatiu de les Obres podrà exigir la 
col·locació de semàfors. 
 
 

2.S. PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
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El Contractista haurà d'ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis, així com a les que dicti el Director Facultatiu de les Obres. 
 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a 
l'execució de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es 
produeixin. 
 
 

2.T. AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol 
naturalesa, sobre la plataforma del carrer o carretera i en aquelles zones marginals que 
defineixi el Director Facultatiu de les Obres. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 
qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 
comprovats en el moment de la seva utilització. 
 
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de condicionar-se una 
vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin 
recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec 
del Contractista. 
 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi el Director Facultatiu de les 
Obres, les bàscules i/o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes 
requerits, i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació de 
l'esmentat Enginyer Encarregat. 
 
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, 
sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 
hauran de ser prèviament aprovats pel Director Facultatiu de les Obres i, a no ser que 
tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la 
seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
conversió seran definits pel Director Facultatiu de les Obres qui, per escrit, justificarà al 
Contractista els valors adoptats. 
 
 

2.U. AFECCIONS AL MEDI AMBIENT 
 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 
les afeccions al medi ambient en cas de que puguin produir-se siguin mínimes. Així, en 
l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de 
terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 
disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a 
l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats 
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi 
ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats 
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seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en 
la matèria. 
 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 
Abocadors: 
 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
 
 

2.V. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 
 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb 
els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres 
unitats. 
 
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a 
càrrec del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a 
càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 
perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 
 
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin 
o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les 
troballes al Director Facultatiu i col·locar-los sota custòdia. 
 
Adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de sòl, mar, rius, llacs 
i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material 
líquid o sòlid que pugui ésser perjudicial al medi receptor (Emissions a l’aigua); 
generació de pols, sorolls ambientals i olors derivats de qualsevol activitat d’obra 
(Emissions a l’aire), així com de l’acumulació, seguiment del punt d’abocament i 
tractament final dels residus generats, considerant el seu reciclatge i recuperació si 
s’escau, durant l'execució de les Obres. 
 
Els aspectes mediambientals a considerar durant l’execució de les obres es descriuen 
a continuació, essent responsabilitat del Contractista adoptar les mesures necessàries 
per garantir-ne el seu compliment i de la Direcció Facultativa el Control i seguiment de 
les mateixes, mitjançant el formulari de Seguiment Mediambiental que a continuació 
s’adjunta, amb la freqüència que consideri oportuna. 
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2.W. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 
 

El Contractista pararà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre 
l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 
 
En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, i altres elements que puguin 
ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles 
destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
De la mateixa manera, tindrà cura de l’emplaçament i el sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 
prèviament autoritzats pel Director Facultatiu de les Obres. 
 
 

2.X. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 
qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament 
per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels 
agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com 
inevitable. 
 
El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 
 
 

2.Y. NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, 
de caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 
emplaçament restaurats a la seva forma original. 
 
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui 
possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 
 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i 
en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per la seva realització. 
 
 

2.Z. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 
Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes per corroborar tota la 
topografia del projecte, així com el dret d'inspecció que legalment estigui autoritzat al 
personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota classe de 
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construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra 
tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 
d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de 
construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 
provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el 
mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres 
existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació i 
conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat 
dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general 
de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada instal·lacions pel 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com 
l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els 
de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de 
manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 
estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de 
retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
 

2.AA. ASSAIGS DE CONTROL 
 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transports i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicació. 
 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, que hauran de ser , a les tarifes 
oficialment aprovades, tots els assaigs que es realitzin fins al límit del dos per cent 
(2,5 %) del Pressupost d'Execució Material. 
 
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 

homologat. 

 
 

2.BB. RECEPCIÓ PROVISIONAL 
 

El Contractista comunicarà per escrit al Director Facultatiu la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a la Propietat qui nombrarà el seu Representant per a la recepció provisional 
i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al 
Contractista i a l'Enginyer Encarregat. 
 
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 
 
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la 
Propietat, el director Facultatiu i el Contractista. 
 
 

2.CC. RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 

Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar 
la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement 
d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 
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Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta 
corresponent que, una vegada firmada pel Representant de la Propietat, el director 
Facultatiu i el Contractista s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 
 

2.DD. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi 
la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com 
les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. El personal, tècnics i 
treballadors, de l’empresa adjudicatària, disposaran de la formació necessària per tal de 
treballar en clavegueres en servei i espais confinats tot seguint els criteris del Pla de 
Seguretat a presentar. 
 

2.EE. LIQUIDACIÓ 
 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que 
acordar i ser notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo 
resultant, en el seu cas. 
 
Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret 
a percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos 
següents a la recepció. 
 

2.FF. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de 
Replanteig. 
 

2.GG. TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció 
Provisional, tenint una durada mínima d’un any o allò estipuli el plec de contractació de 
la licitació de les obres.  
 

2.HH. CONTROL DE QUALITAT 
 
El Pla de Control de Qualitat serà definit per la D.F. abans de l’inici de les obres, d’acord 
amb la normativa vigent (nacional i internacional) i les prescripcions d’aquest Plec, 
respectant el límit pressupostari abans expressat. 
 

2.II. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió 
definitiva de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de 
Contractació i el Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 

2.JJ. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de 
Contractació i en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A més a més es tindrà en compte el següent: 
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• En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per 
l'Administració, per a que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats 
d'obres incompletes que decideixi el Director d'Obra. En cas de negar-s'hi, 
l'Administració podrà incautar-se mitjançant Acta i en presencia del Contractista 
o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar 
aquella terminació; i no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de 
les obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi 
que es deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres 
inútils. 
 

• Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, 
els mitjans auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a 
l'acabament de les obres mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el 
cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, 
en el termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració. 
 

• Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i 
perilloses per a terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les 
segons les condicions del paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny 
anteriors a la seva intervenció. En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els 
treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, deduint el seu valor 
de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista. 
 

• Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses 
de liquidació, així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran 
de compte del Contractista. 

 

2.KK. PENALITZACIONS 
 

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que 
excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada 
penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
 
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una 
sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en els 
terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del 
pressupost de contracte. 
 
 

3. CONSIDERACIONS GENERALS 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 
documents o parts del projecte. 
  

1. L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 
solapaments, separadors, cavallets, etc., els quals es consideren repercutits en 
el preu del ferro. 
 

2. Els amidaments dels moviments i enderrocs de terres es faran sobre perfil teòric, 
no considerant-se cap increment en concepte d’esponjament ni per irreguralitats 
puntuals del terreny. Aquest es considera repercutit en el preu de la unitat d’obra. 
Exactament el mateix en el cas de runes.  
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3. Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra d’excavació i enderrocs inclouen 
el transport a abocador i els canons d’abacador en el seu preu unitari.  
 

4. Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 
projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant 
farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes 
partides oblidades o amb poc amidament. 
 

5. La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a 
lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, 
plànol, etc., que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 
 

6. Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 
requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 
 

7. Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” 
i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la 
D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 
 

8. L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 
formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà 
inclòs en el m3 de formigó posat a obra. El preu unitari de l’encofrat inclou tots 
els dispositius i les operacions necessàries (inclosa la cintra si es necessités), 
per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el formigonat i primer 
enduriment del formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat 
i la part proporcional de tapes laterals, com també tots els matavius i forats que 
fixi la Direcció Facultativa. 
 

9. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 
 

10. Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats 
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva 
posada en servei. 
 

11. El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de 
ser aprovat per la D.O. 
 

12. El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 
2,5 % Pressupost d'Execució Material, no comptabilitzant-se en aquest import 
aquells assaigs que donin un resultat negatiu. 
 

13. Tots els accessos addicionals a més dels inclosos en el pressupost i demés 
obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. Es consideren 
repercutits a les diferents partides de l’obra. 

 
14. Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del 

projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 
 

15. Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
 

16. Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
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17. Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament 
(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 

 

 
Barcelona, febrer de 2022, 

 
 
 
 
 
 
 

Ramon Font Arnedo 
Enginyer de camins, canals i ports 

CIAE INGENIEROS S.L.  
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552100,B055U024. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Emulsions bituminoses  

- Betum asfàltic  

- Betum modificat amb polímers  

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 

hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.   

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru 

de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.  

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.  

EMULSIONS BITUMINOSES:  

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 

original mitjançant una agitació moderada.  

No ha de ser inflamable.  

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  

Càrrega de partícules: Polaritat positiva  

No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla 

o d'altres), o betums oxidats.  

La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el 

següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  

- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 

- P: Nomès si s'incorporen polímers. 

- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  

- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 

UNE-EN 13075-1. 

- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 

- TER: reg termoadherent 

- CUR: reg de curat 

- IMP: reg d'imprimació 

- MIC: microaglomerat en fred 

- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  

- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 

- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 

- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 

- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 

- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 

- En reciclats en fred: C60B5 REC  

Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  

- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
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- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 

- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  

Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 

  

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

+-------------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 

¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 

¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 

¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 

¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 

¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 

¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 

¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 

¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 

¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 

¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 

¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 

¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 

+-------------------------------------------------------------------------------+  

Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 

+----------------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 

¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 

¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 

¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 

¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 

¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 

¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 

¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 

¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 

¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 

¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 

¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 

+----------------------------------------------------------------------------------+  

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 

¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 

¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
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¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 

¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 

¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 

¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 

¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 

¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 

¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 

¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 

¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 

¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 

¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 

¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 

¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 

¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 

¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 

¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 

¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 

¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 

¦----------------------------------------------------------------------¦ 

¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 

¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

DV: Valor declarat per el fabricant.  

BETUM ASFÀLTIC:  

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que 

no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.  

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  

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

Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  

- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  

- Durs, segons UNE-EN 13924-1.  

- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  

La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es compon de dos nombres representatius 

de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta 

(/) segons el següent format: P.mín/P.màx.  
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- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima.  

La denominació dels betums asfàltics multigrau es compon de les lletres MG seguida de quatre nombres, 

els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 

separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), representatius 

del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons 

el següent format: MG P.mín/P.màx-R.mín/R.màx.  

- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 

- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  

Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  

- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-1: B 15/25  

- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  

- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  

Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2:  

Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 

¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 

¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 

¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 

¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 

¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 

¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 

¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 

¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 

¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

TBR: S'informarà del valor.  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús 
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d'un o més polímers orgànics. 

Es consideraran també com betums modificats:  

- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 

- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  

Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de 

fabricació a l'obra.  

La denominació dels betums modificats amb polímers es compon de les lletres PMB seguides de tres 

nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 

1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa el punt 

de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 

majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent 

format: PMB P.mín./P.màx.  

- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 

- P.mín: Penetració mínima. 

- P.màx: Penetració màxima. 

- (-): Punt de reblaniment. 

- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  

Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  

- PMB 10/40-70 

- PMB 25/55-65 

- PMB 45/80-60 

- PMB 45/80-65 

- PMB 45/80-75 

- PMB 75/130-60  

Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  

Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 

¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 

¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 

¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 

¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 

¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 

¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 

¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 

¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 

¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 

¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 

¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 

¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 

¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 

¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 

¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 

¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 

¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 

(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 

TBR: S'informarà del valor.  

La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:  

- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
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- T < 180ºC per a la resta.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 

que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 

l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 

de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 

plec.  

EMULSIONS BITUMINOSES:  

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament 

netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  

Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 

aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats 

en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 

assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 

de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.  

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades 

de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.  

BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats 

a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol 

anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula 

per a poder prendre mostres.  

Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran 

calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que 

la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà 

d'una una vàlvula per a presa de mostres. 

Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 

de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid. 

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i 

aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps 

màxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  

Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, 

els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 

En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, 

amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  

 

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).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 

por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 

señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  

EMULSIÓ BITUMINOSA:  

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 

catiónicas.  

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 

bituminosas catiónicas.  

BETUM ASFÀLTIC:  

UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  

UNE-EN 13924-1:2016 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 
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especiales para pavimentación. Parte 1: Betunes duros para pavimentación.  

UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes 

especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.  

BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  

UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes 

modificados con polímeros.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 

que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  

- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  

 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Betums asfàltics durs:  

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

- Betums asfàltics multigrau:  

 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge 

CE corresponent.  

L'albarà ha d'incloure:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Data de fabricació i subministrament. 

- Identificació del vehicle que ho transporta. 

- Quantitat subministrada. 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 

subministrat. 

- Nom i direcció del comprador i destí. 

- Referència de la comanda.  

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  

- Símbol del marcatge CE. 

- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 

- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 

- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 

- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 

- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 

- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 

- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 

- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  

Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 

substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials 

incloses a la norma UNE-EN 13808:  

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 

- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 

- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 

d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons 

UNE-EN 1426). 

- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons 

UNE-EN 1427). 

- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  

L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials 

incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 

- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
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- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 

13924-2). 

- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, 

segons UNE-EN 12607-1):  

- Penetració retinguda, segons UNE-EN 1426. 

- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats 

amb polímers. 

- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers. 

- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  

El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  

- Temperatura màxima d'escalfament. 

- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 

- Temps màxim d'emmagatzematge.  

En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a 

l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i 

emmagatzematge.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció:  

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 

acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.  

Control addicional:  

- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi 

la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, 

per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  

Control en el moment d'utilització:  

- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 

- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent 

o termoadherents:  

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  

Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   

Control a l'entrada del mesclador:   

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.  

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o 

sobre el fabricat en obra:  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  

Control a l'entrada del mesclador:   

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 

- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  

- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  

Control de recepció:  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 

al tanc d'emmagatzematge. 
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- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 

15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control en el moment d'utilització:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 

- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 

al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 

15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control addicional:  

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  

Control de recepció:  

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 

al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 

de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control a l'entrada del mesclador:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida 

del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 

de contrast, en cas que sigui necessari.  

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  

Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 

al tanc d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 

de contrast, en cas que sigui necessari.  

Control de recepció en betums fabricats en obra:  

- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de 

la canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.  

Control a l'entrada del mesclador:  

- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 

- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida 

del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs 

de contrast, en cas que sigui necessari.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna 

de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D7UC02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tauler de fusta  

- Tauler aglomerat de fusta  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
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Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  

- Amplària nominal:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 0,3 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

TAULERS DE FUSTA:  

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta.  

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  

Coeficient d'elasticitat:  

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  

Duresa (UNE 56-534):  <= 4  

Resistència a la compressió (UNE 56-535):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  

Resistència a la tracció (UNE 56-538):  

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 

en calent.  

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  

No ha de tenir defectes superficials.  

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  

Mòdul d'elasticitat:  

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2  

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  

Inflament en:  

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6%  

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  

Resistència a l'arrencada de cargols:  

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 

amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZWA03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 

de treball a les bastides i els encofrats.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 

es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 

per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 

per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  

FLEIX:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  

Gruix:  >= 0,7 mm  

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  

DESENCOFRANT:  

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 

s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 

i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 

seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 

i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 

seva posició.  

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 

per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  

Toleràncies:  
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- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  

BASTIDES:  

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat.  

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

DESENCOFRANT:  

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z- -  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z-0LVY. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 

10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica): 
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- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 

10025-1 i PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 

normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 

normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 

superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
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de les toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 

passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 

640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
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muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 

les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 

del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 

o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 

No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 

si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 

un cert temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 

el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 

amb els criteris següents: 
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 

de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 

Acero (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 

si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 

al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

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 ús en estructures 

metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 

acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació 

del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 

de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 

10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 
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la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 

comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent 

(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 

paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 

com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 

la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 

16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre 

(UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut 

de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - 

Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 

7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació 

de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 

1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 

tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 

realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 

d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 

establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 

establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
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Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 

així com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 

10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 

adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 

anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 

funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 

assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 

serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 

la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 

d'influència de la soldadura. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-0HW0,B9H1-0HS3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 

continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 

recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, 

el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior 

a la d'ambient.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 

eventualment additius.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 

o sobreescalfada.  

Requisits dels materials constitutius:  

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  

- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  

- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  
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- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de 

la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 

granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 

complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  

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 generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els 

continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla 

total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han 

d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi 

pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació 

del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 

màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 

mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 

totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats 

fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 

classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

MESCLES CONTINUES:  

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 

semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt  

Requisits dels materials constitutius:  

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 

especificats.  

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre 

el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant 

ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 

sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 

el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 

31,5 mm 

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 

mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, 

no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 

de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 

superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta 

ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha 

de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a 

les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 

de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  
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- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 

màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat 

a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el 

moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, 

es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar 

declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador 

i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  

- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent 

a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  

- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 

material.  

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 

les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  

- Contingut de lligant:  >=3%  

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim 

i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 

a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els 

valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 

13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el 

límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades 

a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar 

el 10% de la massa total de la mescla.  

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de 

la deformació per a 1 milió de cicles)  

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 

complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 

hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 

542.1b del PG 3 segons correspongui.  

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada 

per a evitar l'adherència de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 

només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 

refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MESCLES CONTINUES:  

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 

bituminoso.  

MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  

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).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, 

la informació següent:  

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 

- Detalls de tots els additius  

- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per 

a ús en aeroports  

- 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:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

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 carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 

D, E, F o CWFT****, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 

D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 

publicada):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 

B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el 

procés de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 

B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés 

de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells 

en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 

indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 

marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  

- MESCLES CONTINUES:  
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- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 

cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 

als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 

especificacions del plec de condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
B9H1- -  MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE TIPO AC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-0HW0,B9H1-0HS3. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría 

continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 

por una película homogénea de ligante, previamente calentados (excepto, eventualmente, el polvo 

mineral de aportación), cuya puesta en obra se realiza a una temperatura muy superior a la de 

ambiente. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Mezcla bituminosa continua: Mezcla tipo hormigón bituminoso, con granulometría continua y 

eventualmente aditivos. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La mezcla tendrá un aspecto homogéneo sin segregaciones o espuma. No estará carbonizada o 

sobrecalentada. 

Requisitos de los materiales constituyentes: 

- Ligante utilizado puede ser de los tipos siguientes:     - B: Betún de pavimentación según UNE-EN 

12591     - PMB: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023     - Betún de alto grado según 

UNE-EN 13924     - BC: Betún de pavimentación modificado con caucho     - PMBC: Betún modificado 

con polímeros, con adición de caucho según UNE-EN 14023 

- Los áridos y el filler añadido utilizados en la mezcla cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 

13043, en función del uso previsto. 

- La cantidad de filler añadido será la especificada. 

- En mezclas con asfalto reciclado se especificará la mezcla origen del asfalto. 

- La granulometría máxima de los áridos del asfalto reciclado no será mayor que la granulometría 

máxima de la mezcla. Las propiedades de los áridos del asfalto reciclado deberán cumplir los 

requisitos especificados para los áridos de la mezcla. 

- Se declararán la naturaleza y propiedades de los aditivos utilizados. 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 

según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 

- Características generales de la mezcla:     - Composición: La granulometría se debe expresar en 

porcentajes en masa del árido total. Los contenidos de ligante y de aditivos se deben expresar en 

porcentajes en masa de la mezcla total. Los porcentajes que pasen por los tamices, con excepción 

del tamiz de 0,063 mm, se deben expresar con una aproximación del 1%; para el contenido de ligante, 

el porcentaje que pase por el tamiz de 0,063 mm y cualquier contenido de aditivos se debe expresar 

con una aproximación del 0,1%.     - Granulometría: Los requisitos para la granulometría se 

expresará en términos de los valores máximo y mínimo por selección de los porcentajes que pasan 

por los tamices 1,4 D, D, 2 mm y 0,063 mm.     - El material cuando se descargue del mezclador, 

tendrá una apariencia homogénea con los áridos totalmente recubiertos por el ligante y no presentará 

evidencias de aglomeraciones de los áridos finos     - Reacción al fuego: La clasificación en 
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relación a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará según con la norma UNE-EN 13501-1     - 

Resistencia a los combustibles, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El material estará clasificado 

en alguna de las categorías siguientes: buena, moderada, pobre o sin requisito 

MESCLAS CONTINUAS: 

La designación del hormigón asfáltico puede realizarse mediante dos sistemas: 

- Procedimiento empírico: Especificación de la dosificación y requisitos de los materiales 

constituyentes 

- Procedimiento fundamental: Especificación de las características funcionales 

El Código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: AC D surf/base/bin ligante 

granulometría 

- AC: Hormigón asfáltico 

- D: Granulometría máxima del árido 

- surf/base/bin: uso previsto; capa de rodadura /o base /o intermédia 

- ligante: designación del ligante utilizado 

- granulometría: designación del tipo de granulometría al que corresponde la mezcla; densa (D), 

semidensa (S) o gruesa (G) 

- MAM: Si la mezcla es de alto módulo 

Requisitos de los materiales constituyentes: 

- En las mezclas con especificación empírica, el grado del betún cumplirá con los valores 

especificados. 

- En mezclas con especificación empírica para capas de rodadura con más del 10% en masa sobre el 

total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún de pavimentación, el ligante 

cumplirá con lo especificado en el apartado 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mezclas con especificación empírica para capas base o intermedias con más del 20% en masa sobre 

el total de la mezcla, de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún de pavimentación, el 

ligante cumplirá con lo especificado en el apartado 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1     - Los tamices 

de tamaño D y de tamaños comprendidos entre D y 2 mm se seleccionaran de los siguientes:          - 

Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm          

- Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 

20 mm, 31,5 mm     El porcentaje que pasa por los tamices D, 2 mm y 0,063 mm de la curva granulométrica 

seleccionada, no excederá los valores máximo y mínimo especificados en la tabla 1 o 2 de la UNE-EN 

13108-1.     - Contenido de huecos (UNE-EN 13108-20): Estará comprendido entre los valores máximo 

y mínimo seleccionados de las categorías del contenido de huecos de las tablas 3 y 4 de la UNE-EN 

13108-1.     - Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será 

igual o superior al correspondiente a la categoría de coeficiente de resistencia a la tracción 

indirecta ITSR, según lo especificado en la tabla 5 de la UNE-EN 13108-1.     - Resistencia a la 

abrasión con neumáticos claveteados (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante será 

igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según lo especificado en la tabla 

6 de la UNE-EN 13108-1.     - Resistencia a la deformación permanente (UNE-EN 13108-20): El valor 

declarado por el fabricante será igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, 

según lo especificado en la tablas 7, 8 y 9 de la UNE-EN 13108-1.     - Resistencia a los fluidos 

antihielo, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el fabricante será igual o 

superior al correspondiente a la clasificación del material en alguna de las categorías 

especificadas en la tabla 10 de la UNE-EN 13108-1.     - Temperatura de la mezcla (UNE-EN 12697-13): 

En betún de grado de pavimentación la temperatura máxima de la mezcla declarada por el fabricante, 

será menor que el límite superior especificado en la tabla 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricante 

debe declarar la temperatura mínima en el momento de distribución de la mezcla. En betunes 

modificados, de alto grado de dureza o aditivos, se pueden aplicar temperaturas diferentes. En este 

caso estas temperaturas estarán declaradas por el fabricante. 

- Características de la mezcla con especificación empírica:     - Contenido de asfalto reciclado 

procedente de mezclas de betún modificado o con aditivo modificador y/o en mezclas con betún 

modificado o modificador:          - Capas de rodadura:  <= 10% en masa          - Capas de 

regularización, intermedias o base:  <= 20% en masa     - Granulometría:  se cumplirá lo 

especificado en el artículo 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1     - Contenido de ligante: El valor 

declarado por el fabricante será como mínimo el correspondiente a la categoría del producto según 

lo especificado en la tabla 13 de la UNE-EN 13108-1     - Aditivos:  El fabricante especificará 

el tipo y la cantidad de cada aditivo constituyente     - Valores Marshall, en aeropuertos (UNE-EN 

13108-20):  Los valores declarados por el fabricante cumplirán lo especificado en el artículo 5.3.2 

de la UNE-EN 13108-1, en función de la categoría del material.     - Porcentaje de huecos rellenos 

de betún (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el fabricante cumplirá los límites 

correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en la 

tabla 18 y 19 de la UNE-EN 13108-1. 

- Porcentaje de huecos en los áridos minerales (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el 

fabricante será igual o superior al correspondientes a la clasificación del material en alguna de 

las categorías especificadas en la tabla 20 de la UNE-EN 13108-1. 

- Contenido mínimo de huecos después de 10 revoluciones (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por 

el fabricante cumplirá el límite correspondientes a la clasificación del material en alguna de las 

categorías especificadas en la tabla 21 de la UNE- EN 13108-1. 

- Características de la mezcla con especificación fundamental:     - Contenido de ligante:  >=3%     
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- Rigidez (UNE-EN 13108-20):  Los valores declarados por el fabricante cumplirán los valores máximo 

y mínimo correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías especificadas 

en las tablas 22 y 23 de la UNE-EN 13108-1.     - Resistencia a la deformación permanente. Ensayo 

de compresión triaxial (UNE-EN 13108-20):  Los valores declarados por el fabricante cumplirán los 

valores máximos correspondientes a la clasificación del material en alguna de las categorías 

especificadas en las tabla 24 de la UNE-EN 13108-1.     - Resistencia a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  

El valor declarado por el fabricante cumplirá el límite correspondientes a la clasificación del 

material en alguna de las categorías especificadas en la tabla 25 de la UNE-EN 13108-1. 

MEZCLAS BITUMINOSAS DE ALTO MÓDULO: 

El contenido de materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente no puede superar 

el 10% de la masa total de la mezcla. 

Módulo dinámico a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistencia a la fatiga (30Hz a 20ºC según anejo D UNE-EN 12697-24): >= 100 micras/m (valor de la 

deformación para 1 millón de ciclos) 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS CONTINUAS PARA USO EN CARRETERAS: 

Se han considerado las mezclas para firmes de carreteras contempladas en el artículo 542 del PG 

3: 

- Mezcla bituminosa: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa de rodadura, intermedia, 

regularización o base 

- Mezcla bituminosa de alto módulo: Hormigón asfáltico para uso en firmes como capa intermedia o 

base 

El tipo y composición de la mezcla cumplirá con las especificaciones del la norma UNE-EN 13108-1 

complementadas con las indicaciones de los epígrafes 542.3 y 542.5 del PG 3 vigente. 

El ligante ha de cumplir las especificaciones del artículo 542.2.2 del PG 3; el tipo de ligante 

hidrocarbonado según la función de la capa, estará entre los definidos en las tablas 542.1a o 542.1b 

del PG 3, según corresponda. 

Los áridos deberán cumplir las especificaciones del epígrafe 542.2.3 del PG 3 vigente. 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia 

y tratada para evitar la adherencia de la mezcla. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 

sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el 

enfriamiento. 

La mezcla se aplicará inmediatamente. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación 

utilizados en la confección de la mezcla bituminosa. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

MESCLAS CONTINUAS: 

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 

bituminoso. 

MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS: 

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). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

En el albarán de entrega o en la documentación que acompaña el producto, constará como mínimo la 

siguiente información: 

- Identificación del fabricante y de la planta de mezclado 

- Código de identificación de la mezcla 
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- Cómo obtener la totalidad de los detalles para demostrar la conformidad con la UNE-EN 

- Detalles de todos los aditivos 

- Mezclas continuas     - Designación de la mezcla según el apartado 7 de la UNE-EN 13108-1     - 

Detalles de la conformidad con los apartados 5.2.8 y 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mezclas para 

uso en aeropuertos 

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 

1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente 

información:     - Número de identificación del organismo de certificación     - El nombre o marca 

de identificación y dirección registrada del fabricante     - Las dos últimas cifras del año de 

impresión del marcado     - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control 

de producción en fábrica     - Referencia a las norma europea EN     - Descripción del producto: 

nombre genérico, material y uso previsto     - Información de las características esenciales según 

anexo ZA de la UNE-EN 

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 

que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 

con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: - Productos para carreteras y otras vías de tráfico:      

- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre 

reacción al fuego de Nivel o Clase: A***, D, E, F o CWFT****, - Productos para usos sujetos a 

reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 

Clasificación sin más ensayos (basado en una Decisión de la Comisión publicada):      - Sistema 

4: Declaración de Prestaciones - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A, B, C)**. ** Materiales cuyo comportamiento frente al fuego no tiene 

porque cambiar durante el proceso de producción:      - Sistema 3: Declaración de Prestaciones - 

Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A, B, 

C)*. * Materiales cuyo comportamiento frente al fuego puede que cambie durante el proceso de 

producción (en general, aquellos de composición química, por ejemplo, retardantes del fuego, o 

aquellos en los que un cambio en su composición puede llevar a cambios en su reacción frente al 

fuego):      - Sistema 1: Declaración de Prestaciones 

En el caso de que el material declare contenido reciclado, el fabricante debe mostrar, si se le 

pide, la documentación que acredite este contenido. 

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 

El fabricante ha de entregar para su aprobación la documentación relativa a la fórmula de trabajo 

indicada en el epígrafe 542.5.1 del PG 3 vigente. 

OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 

Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción de la documentación del fabricante. 

Se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan el marcado CE cumplen con las especificaciones definidas en este pliego. 

- MESCLAS CONTINUAS: 

- La DF podrá disponer de comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, en este 

caso se realizarán según lo especificado en el apartado 542.9 del PG 3. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 

Los criterios de toma de muestras tanto para los ensayos de materiales como de la mezcla son los 

indicados en los artículos 542.9 y 543.9 del PG 3, según corresponda. 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

No se utilizará en la obra mezclas sin la documentación exigida. 

Se rechazarán las mezclas cuyos valores declarados por el fabricante incumplan con las 

especificaciones del pliego de condiciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H5- -  MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE TIPO SMA 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS 

 

Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría 

continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 

por una película homogénea de ligante, previamente calentados (excepto, eventualmente, el polvo 

mineral de aportación), cuya puesta en obra se realiza a una temperatura muy superior a la de 

ambiente. 



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  26 
 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Mezcla bituminosa discontinua tipo SMA: Mezcla que sus áridos tienen una discontinuidad 

granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso, un contenido elevado de 

ligante hidrocarbonado y pueden contener aditivos. Se pueden utilizar en capas delgadas de rodadura 

de 20 a 40 mm o en capas intermedias de espesor entre 50 y 90 mm. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La mezcla tendrá un aspecto homogéneo sin segregaciones o espuma. No estará carbonizada o 

sobrecalentada. 

Requisitos de los materiales constituyentes: 

- Ligante utilizado puede ser de los tipos siguientes:     - B: Betún de pavimentación según UNE-EN 

12591     - PMB: Betún modificado con polímeros según UNE-EN 14023     - BC: Betún de pavimentación 

modificado con caucho     - PMBC: Betún modificado con polímeros, con adición de caucho según UNE-EN 

14023 

- Los áridos y el filler añadido utilizados en la mezcla cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 

13043, en función del uso previsto. 

- La cantidad de filler añadido será la especificada. 

- En mezclas con asfalto reciclado se especificará la mezcla origen del asfalto. 

- La granulometría máxima de los áridos del asfalto reciclado no será mayor que la granulometría 

máxima de la mezcla. Las propiedades de los áridos del asfalto reciclado deberán cumplir los 

requisitos especificados para los áridos de la mezcla. 

- Se declararán la naturaleza y propiedades de los aditivos utilizados. 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 

según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 

- Características generales de la mezcla:     - Composición: La granulometría se debe expresar en 

porcentajes en masa del árido total. Los contenidos de ligante y de aditivos se deben expresar en 

porcentajes en masa de la mezcla total. Los porcentajes que pasen por los tamices, con excepción 

del tamiz de 0,063 mm, se deben expresar con una aproximación del 1%; para el contenido de ligante, 

el porcentaje que pase por el tamiz de 0,063 mm y cualquier contenido de aditivos se debe expresar 

con una aproximación del 0,1%.     - Granulometría: Los requisitos para la granulometría se 

expresará en términos de los valores máximo y mínimo por selección de los porcentajes que pasan 

por los tamices 1,4 D, D, 2 mm y 0,063 mm.     - El material cuando se descargue del mezclador, 

tendrá una apariencia homogénea con los áridos totalmente recubiertos por el ligante y no presentará 

evidencias de aglomeraciones de los áridos finos     - Reacción al fuego: La clasificación en 

relación a la reacción al fuego (Euroclases) se determinará según con la norma UNE-EN 13501-1     - 

Resistencia a los combustibles, en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El material estará clasificado 

en alguna de las categorías siguientes: buena, moderada, pobre o sin requisito 

MEZCLAS DISCONTÍNUAS Y MEZCLAS DRENANTES: 

Requisitos de los materiales constituyentes: 

- El grado de betún de penetración estará comprendido entre:     - Mezclas discontinuas BBTM:  35/50 

y 160/220     - Mezclas drenantes:  35/50 y 250/330     - Mesclas discontinua SMA: 30/45 y 330/430 

- En mezclas con ligante de betún de penetración, con más del 10% en masa sobre el total de la mezcla, 

de asfalto reciclado procedente de mezclas de betún de penetración, el ligando debe cumplir con 

lo especificado en el apartado 4.2 .3. de la UNE-EN 13.108-2 en mezclas discontinuas, de la UNE-EN 

13.108-5 en mezclas tipo SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes. 

Los tamices considerados son los de la serie básica más la serie 1, o la serie básica más la serie 

2 según la norma UNE-EN 13043. 

Además los requisitos de la envolvente de granulometría pueden incluir los porcentajes que pasan 

por uno o dos tamices opcionales comprendidos entre D y 2 mm, y un tamiz opcional de áridos finos 

comprendido entre 2 y 0,063 mm. No se permite una combinación de tamaños de tamices tomados de la 

serie 1 y de la serie 2. 

Los tamices de tamaño D y los opcionales de tamaños comprendidos entre D y 2 mm se seleccionaran 

de los siguientes: 

- Mezclas tipo SMA:          - Serie básica más la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 

mm, 16 mm, 22,4 mm          - Serie básica más la serie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 

mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm          - El tamiz opcional de áridos finos se seleccionara de 

los tamices siguientes:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm y 0,125 mm.     - La composición de referencia de 

la mezcla debe estar dentro de la envolvente de granulometría cuyos límites globales se especifican 

en las tabla 1 y 2 de la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, de la UNE- EN 13.108-5 en mezclas 

tipo SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes. 

- Contenido de ligante: El valor declarado por el fabricante será como mínimo el correspondiente 

a la categoría del producto según lo especificado en la tabla 3 de la UNE-EN 13108-2 en mezclas 

discontinuas, de la tabla 4 de la UNE-EN 13108-5 en mezclas tipo SMA y de la UNE-EN 3108-7 en mezclas 

drenantes.     - Aditivos:  El fabricante especificará el tipo y la cantidad de cada aditivo 

constituyente     - Contenido de huecos (UNE-EN 13108-20): Estará comprendido entre los valores 

máximo y mínimo seleccionados de las categorías del contenido de huecos de las tablas 4 y 5 de la 

UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, de las tablas 5 y 6 de la UNE-EN 13108-5 en mezclas tipo 

SMA y de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes.     - Sensibilidad al agua (UNE-EN 13108-20): El 

valor declarado por el fabricante será igual o superior al correspondiente a la categoría de 

coeficiente de resistencia a la tracción indirecta ITSR, según lo especificado en la tabla 6 de 
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la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, en la tabla 10 de la UNE-EN 13108-5 en mezclas tipo SMA 

y en la tabla 8 de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes     - Resistencia a los fluidos antihielo, 

en aeropuertos (UNE-EN 13108-20):  El valor declarado por el fabricante será igual o superior al 

correspondiente a la clasificación del material en alguna de las categorías especificadas en la 

tabla 9 de la UNE-EN 13108-2 en mezclas discontinuas, en la tabla 15 de la UNE-EN 13108-5 en mezclas 

tipo SMA y de la tabla 11 de la UNE-EN 13108-7 en mezclas drenantes. 

MESCLAS DISCONTINUAS SMA: 

El código de designación de la mezcla se realizará según la fórmula: SMA D Clase ligante 

- SMA: Mezcla bituminosa tipo SMA 

- D: Granulometría máximo del árido contenido en la mezcla (mm) 

- Clase: ninguno o NR 

- Ligante: Designación del ligante utilizado 

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados 

según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso. 

- Resistencia a la abrasión con neumáticos claveteados UNE-EN 13108-20: El valor declarado por el 

fabricante debe ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según lo 

especificado en la tabla 11 de la UNE-EN 13108-5. 

- Resistencia a la deformación permanente UNE-EN 13108-20: El valor declarado por el fabricante 

debe ser igual o inferior al correspondiente a la categoría del material, según lo especificado 

en la tabla 13 de la UNE-EN 13108-5. 

- Temperatura de la mezcla en betún de penetración UNE-EN 12697-13: Las temperaturas de la mezcla 

deben estar incluidas entre los límites siguientes. La temperatura máxima se aplica en cualquier 

lugar de la planta de producción, la temperatura mínima se aplica a la entrega: 

- Grado 35/50, 40/60: 150 a 190 º C 

- Grado 50/70, 70/100: 140 a 180 º C 

- Grado 100/150, 160/220: 130 a 170 º C 

- En betunes modificados o aditivos, se puede aplicar temperaturas diferentes. En este caso, estas 

temperaturas deben estar declaradas por el fabricante. 

- Escorrentía del ligante (UNE-EN 13108-20): El valor declarado por el fabricante debe ser igual 

o superior al correspondiente a la categoría de escurrimiento de ligante - material máximo escurrido, 

según lo especificado en la tabla 9 de la UNE- EN 13108-5. 

- Mezclas discontinuas: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 

- Mezclas drenantes: PA 11, PA 16 

 

 

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia 

y tratada para evitar la adherencia de la mezcla. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión 

sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el 

enfriamiento. 

La mezcla se aplicará inmediatamente. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación 

utilizados en la confección de la mezcla bituminosa. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

MESCLAS DISCONTINUAS SMA: 

UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas 

bituminosas tipo SMA. 

MEZCLAS PARA USO EN CARRETERAS: 

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). 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 

En el albarán de entrega o en la documentación que acompaña el producto, constará como mínimo la 

siguiente información: 
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- Identificación del fabricante y de la planta de mezclado 

- Código de identificación de la mezcla 

- Cómo obtener la totalidad de los detalles para demostrar la conformidad con la UNE-EN 

- Detalles de todos los aditivos 

- Mezclas tipo SMA:     - Designación de la mezcla según el apartado 7 de la UNE-EN 13108-5     - 

Detalles de la conformidad con los apartados 5.6 y 5.9 de la UNE-EN 13108-5     - Detalles de la 

conformidad con los apartados 5.10 y 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mezclas para uso en aeropuertos 

- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 

1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente 

información:     - Número de identificación del organismo de certificación     - El nombre o marca 

de identificación y dirección registrada del fabricante     - Las dos últimas cifras del año de 

impresión del marcado     - El número del certificado de conformidad CE o del certificado de control 

de producción en fábrica     - Referencia a las norma europea EN     - Descripción del producto: 

nombre genérico, material y uso previsto     - Información de las características esenciales según 

anexo ZA de la UNE-EN 

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, 

que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo 

con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE: - Productos para carreteras y otras vías de tráfico:      

- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre 

reacción al fuego de Nivel o Clase: A***, D, E, F o CWFT****, - Productos para usos sujetos a 

reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 

Clasificación sin más ensayos (basado en una Decisión de la Comisión publicada):      - Sistema 

4: Declaración de Prestaciones - Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al 

fuego de Nivel o Clase: (A, B, C)**. ** Materiales cuyo comportamiento frente al fuego no tiene 

porque cambiar durante el proceso de producción:      - Sistema 3: Declaración de Prestaciones - 

Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A, B, 

C)*. * Materiales cuyo comportamiento frente al fuego puede que cambie durante el proceso de 

producción (en general, aquellos de composición química, por ejemplo, retardantes del fuego, o 

aquellos en los que un cambio en su composición puede llevar a cambios en su reacción frente al 

fuego):      - Sistema 1: Declaración de Prestaciones 

OPERACIONES DE CONTROL EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 

Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción de la documentación del fabricante. 

Se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan el marcado CE cumplen con las especificaciones definidas en este pliego. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN MEZCLAS BITUMINOSAS PARA USO EN CARRETERAS: 

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

No se utilizará en la obra mezclas sin la documentación exigida. 

Se rechazarán las mezclas cuyos valores declarados por el fabricante incumplan con las 

especificaciones del pliego de condiciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
Plec de condicions 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRES HIDRÀULIQUES 
 
FD -  CONDUCCIONS 
 
Plec de condicions 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  CONDUCCIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
Plec de condicions 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  CONDUCCIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
Plec de condicions 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
G9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats 

amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les 

partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 

col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  

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

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 

valors següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 

obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 

542.14.a o 542.14.b del PG-3.  

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) 

i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els 

valors de la taula 542.15 del PG 3.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 

Nivell de la capa base:  ± 15 mm  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 

compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 

tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 

de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 

mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 

als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 

inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 

d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 

obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 

als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o 

d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
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s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 

transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 

d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la 

seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso 

contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 

per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 

es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 

longitudinal.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 

sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 

i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a l'epígraf 

542.7.2 del PG 3.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a 

la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 

comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 

no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari 

cal executar un junt transversal.  

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies 

a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample 

complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà 

la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; 

en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal.  

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 

proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 

temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 

que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 

condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la 

fórmula de treball.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que 

la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hages 

assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 

mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 

de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 

de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 

humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 

quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 

15 cm un de l'altra.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 

superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 

s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 

una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 

l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra 

ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 

els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot 

el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 

cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 

temperatura ambient.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 

especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 

control de cada lot.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

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).  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 

tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 

ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 

es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop 

al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 

les mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 

següents criteris:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex 

B de l'UNE-EN 13108-20  

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució 

i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 

3  

En capes de rodadura:  

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 

aleatoriament  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 

abans de la posada en servei.  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

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

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 

d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9J1U110,G9J1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Regs amb emulsions bituminoses.  

S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  

- Reg d'imprimació (IMP) 

- Reg d'adherència (ADH) 

- Reg de cura (CUR)  

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

En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  

En el reg d'adherència:  

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós.  

CONDICIONS GENERALS:  

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense 

lligant o producte de cura.  

REG D'IMPRIMACIÓ:  

Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  

- C50BF4 IMP 

- C60BF4 IMP  

Dotació del lligant:  

- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 

- En tots els casos: > = 500 g/m2.  

REG D'ADHERÈNCIA:  

El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  

Dotació del lligant:  

- En tots els casos: >= 200 g/m2. 

- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó 

bituminós: >= 250 g/m2.  

Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material 

tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):  

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  

REG DE CURA:  

El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  

- C60B3 CUR 

- C60B2 CUR  

Dotació del lligant:  

- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 

- En tots els casos: >= 300 g/m2.  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  

En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  

El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja 

de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.  

Ha de complir, a més, les següents condicions:  

- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 

- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 

- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  

La dotació del granulat de cobertura:  

- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg 
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sota l'acció del trànsit. 

- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 

Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada 

aplicat el reg.  

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 

Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 

autoritzi. 

Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra 

corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de 

la DF. 

S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 

S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de 

dues franges.  

REG D'IMPRIMACIÓ:  

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, 

sense arribar a formar tolls. 

Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució 

del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera 

que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 

No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents 

a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 

L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles 

per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació 

del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada 

per la DF.  

REG D'ADHERÈNCIA:  

Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant 

i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 

La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi 

produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 

Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície 

aplicada.  

REG DE CURA:  

S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 

finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 

El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit 

per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada 

per la DF .  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

DOTACIÓ EN KG/M2:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

No són d'abonament els excessos laterals.  

REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  

 

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).  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3).  

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  

- Una longitud de 500 m de calçada. 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 

- La superfície regada diàriament.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides 

en safata, en un nombre de punts >=3.  

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

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  

- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 

- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les 

tasques de control a realitzar són les següents:  

- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  

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

D'ADHERÈNCIA:  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 

25 % de 6 MPa. 

- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 

MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  

- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa 

superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 

- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la 

mescla bituminosa superior.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS 
 
P4 -  ESTRUCTURES 
 
P44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
P442- -  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P442-DFZD. 
 
Plec de condicions 

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

 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bigues 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 

d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, 

UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 

sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 

la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 

tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès 

del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats 

i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 

recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
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cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 

de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 

s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 

addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 

local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 

a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 

cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 

Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 

situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 

la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     

- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 76.2 de l'EAE     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 

640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE 

A i a l'article 76.2 de l'EAE     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 

640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 

soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 

base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 

corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 

per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en 

els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents 

i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 

subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 

que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 

amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 
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El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 

càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 

l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 

involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 

deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 

provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 

el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 

de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 

dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 

ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats 

aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 

de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 

requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 

de l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 

que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 

a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 

PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 

dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 

de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 

tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 

peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 

arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 

de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 

addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 

s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 

addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 

fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 

químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 

impermeables. 
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La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 

fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que 

ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 

d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 

comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les 

fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció 

i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 

amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 

al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 

la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 

de condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 

dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 

i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense 

fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 

totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 

de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 

d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 

d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 

l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 

640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 

de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l'escòria. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
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(EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE). 

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). 

 

 

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

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 

pel constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 

de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés 

de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la 

seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta 

serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 

provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 

plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 

haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge 

al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 

secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 

elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 

DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 

de l'EAE. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos 

i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 

autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm 

en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil 

i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats 

de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

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

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 

implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 

d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 

es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes 

no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars 

de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 

anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 

addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 

total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions 

en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 

elements secundaris com rigiditzadors. 

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

Els controls s'han de fer segons les indicacions 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. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
P9H -  PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 
 
P9H5- -  PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALIENTE 



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  42 
 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-E83I,P9H5-E89W. 
 
Pliego de condiciones 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso, resultante de la combinación de un betún asfáltico, 

áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas 

las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, fabricada y puesta 

en obra a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes: 

- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación:    - Sin dificultad de movilidad: 

actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde se desarrollan.    - Con 

dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el material 

acopiado lejos de la zona de trabajo:       - Actuaciones con dificultad de accesibilidad, por la 

poca movilidad de la maquinaria, por la elevada presencia de vados particulares y pasos de peatones, 

por la imposibilidad de ubicar una plataforma de trabajo lateral, por la imposibilidad de ocupación 

de la calzada para hacer el acopio de materiales que implique hacer la actuación por fases para 

mantener el paso de peatones y/o por estar en una zona con tráfico rodado importante       - 

Actuaciones en las que los materiales están acopiados lejos de la zona de trabajo por falta de espacio 

en la proximidad de donde se ejecutan las tareas. 

-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación:    - En función de la anchura de la acera, 

calzada o plataforma única 

-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación:    - Sin 

afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios 

(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes dimensiones 

(marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que puedan interferir) 

en las tareas    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones con 

servicios (canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o elementos urbanos de grandes 

dimensiones (marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieren en las 

tareas. 

- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, y aprobación de la misma por el DO 

- Realización del tramo de prueba y aprobación del mismo por la DO 

- Comprobación de la superficie de asiento 

- Extensión de la mezcla 

- Compactación de la mezcla 

- Ejecución de juntas de construcción 

- Protección del pavimento acabado 

CONDICIONES GENERALES: 

La superficie acabada será de textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

Se ajustará a los perfiles previstos, en su rasante, espesor y anchura. 

Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la DT. 

La densidad, obtenida según se indica en el apartado 542.9.3.2.1 del PG-3 no será inferior a los 

siguientes valores: 

- Capas de espesor >= 6 cm: 98% 

- Capas de espesor < 6 cm: 97% 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 

obtenido según lo indicado en el apartado 542.9.4 del PG-3 cumplirá los valores de las tablas 542.14.a 

o 542.14.b del PG-3. 

En capas de rodadura la macrotextura superficial obtenida con el método volumétrico (UNE-EN 13036-1) 

y la resistencia al deslizamiento transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguales o superiores que 

los valores de la tabla 542.15 del PG 3. 

Tolerancias de ejecución: 

- Anchura del semiperfil: no se admiten anchuras inferiores a las teóricas 

Nivel de las capas intermedias y de rodadura:  ± 10 mm 

Nivel de la capa base:  ± 15 mm 

- Espesor de la capa:  no se admiten espesores inferiores a los teóricos 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

El equipo de trabajo, central de fabricación, medios de transporte, equipo de extendido y equipo 

de compactación, cumplirá las especificaciones del artículo 542.4 del PG-3. 

Se realizará un tramo de prueba, con una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  43 
 

Prescripciones Técnicas Particulares. La DF determinará si se puede aceptar la realización del tramo 

de prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de Obra definirá si és aceptable o no la fórmula 

de trabajo y si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. 

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ 

establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de 

control. 

Excepto autorización expresa del Director de Obra, se deberán suspender los trabajos cuando la 

temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5°C, excepto si el espesor de la capa a extender 

fuera inferior a 5 cm, en este caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, después de heladas 

o en tableros de estructuras, la DF podrá aumentar estos límites, en función de los resultados de 

compactación que se obtengan. Tampoco se permite la puesta en obra en caso de precipitaciones 

atmosféricas. 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse 

tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta 

superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de 

la ejecución de la partida de obra, de acuerdo con las indicaciones de la DF. 

La regularidad superficial de la capa sobre la que se extenderá la mezcla cumplirá lo indicado en 

los artículos 510 i 513 del PG-3. Sobre dicha capa se habrá ejecutado un riego de imprimación o 

de adherencia, que han de cumplir lo especificado en los artículos 530 ó 531 del PG-3. 

Si la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, y este fuera heterogéneo, 

se deberán eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, 

según las instrucciones del Director de Obra. Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo 

de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie. 

Además, si ha pasado 

mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa 

no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras podrá ordenar 

la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con 

la mayor continuidad posible, por franjas horizontales. El ancho de las franjas se estudiará para 

que se realice el menor número de juntas posible. 

Después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde 

la de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario 

se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, 

sin segregaciones, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en la DT del Proyecto, con las tolerancias indicadas en el epígrafe 542.7.2 

del PG 3. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora 

a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se detenga. En caso de detención 

se comprobará que la temperatura de la mezcla a extender, en la tolva de la extendedora y debajo 

de esta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de 

lo contrario se ejecutará una junta transversal. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con calzadas separadas con superficies 

a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizará la extensión de 

cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más 

extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después 

de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera 

se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una 

junta longitudinal. 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 

resultados del tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 

Se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de 

trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida, y se continuará, mientras la 

mezcla esté en condiciones de ser compactada y su temperatura no sea inferior a la mínima prescrita 

en la fórmula de trabajo. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas 

bituminosas con adición de caucho, se continuará obligatoriamente el proceso de compactación hasta 

que la temperatura de la mezcla baje de la mínima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se 

hubiera alcanzado previamente la densidad especificada en el epígrafe 542.7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona 

de compactación para que incluya al menos 15 cm de la anterior. 

Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección 

se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará 

que los elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 

Cuando existan junta, se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden 

desplazadas a un mínimo de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 
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cm una de la otra. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar 

no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde 

de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical. 

Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG 3, 

dejando romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá 

la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los 

apoyos precisos para los elementos de compactación. 

La capa ejecutada solo se podrá abrir a la circulación cuando alcance la temperatura ambiente en 

todo su espesor, o bien, previa autorización de la DF, cuando alcance la temperatura de 60ºC. En 

este caso se deben evitar las paradas y cambios de dirección sobre la capa hasta que ésta alcance 

la temperatura ambiente. 

 

 

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

 

PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 

t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa de acuerdo con las secciones 

tipo especificadas en la DT, por los espesores medios y las densidades medias obtenidas de los ensayos 

de control de cada lote. 

El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra 

de la capa subyacente. 

No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 

 

 

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

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). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente. Ejecución del 

tramo de prueba, para comprobar: 

- La fórmula de trabajo 

- Los equipos propuestos por el Contratista 

- La forma específica de actuación de los equipos 

- La correspondencia entre métodos de control de fabricación y los resultados in-situ 

Durante la ejecución de una capa: 

- Inspección visual del aspecto de la mezcla y medición de la temperatura de la mezcla y la temperatura 

ambiente, al descargar en la extendedora o equipo de transferencia. 

- Toma de muestras y preparación de probetas según UNE-EN 12697-30 si el tamaño máximo del árido 

es 22 mm o según UNE-EN 12697-32 para tamaños máximos del árido superiores, al menos una vez al 

día y al menos una vez por lote determinado según el menor de los valores siguientes:     - 500 

m de calzada     - 3.500 m2 de calzada     - la fracción construida diariamente 

- Determinar el contenido de huecos según UNE-EN 12697-8 de las probetas anteriores 

- Determinar la densidad aparente según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo del anexo B de la 

UNE-EN 13108-20 

- Determinación para cada lote la densidad de referencia para compactación 

- Dosificación del ligante según UNE-EN 12697-1, con la frecuencia que establezca el DO, sobre las 

muestras de las probetas 

- Granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 12697-2, con la frecuencia que establezca el 

DO, sobre las muestras de las probetas 

- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca el DO 

- Espesor del extendido mediante punzón graduado con la frecuencia que establezca el DO 

- Que el número y tipos de compactadores son los aprobados 

- Que funcionen los dispositivos de humectación limpieza y protección de los compactadores 

- El lastre, peso total i en su caso, presión de hinchamiento de los compactadores 

- la frecuencia y la amplitud de los compactadores vibratorios 

- Número de pasadas de cada compactador 
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- Temperatura de la superficie de la capa al terminar la compactación. 

- 

Estos controles se harán de acuerdo con las indicaciones del epígrafe 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 

los criterios siguientes: 

- 500 m de calzada 

- 3.500 m2 de calzada 

- la fracción construida diariamente 

Extracción de testigos, en puntos aleatorios, en un número mayor o igual a 3 por lote para determinar. 

- Densidad aparente y el espesor según UNE-EN 12697-6, considerando las condiciones de ensayo del 

anexo B de la UNE-EN 13108-20 

Comprobación de adherencia entre capas según NLT-382 

- Control de la regularidad superficial, en tramos de 1000 m, 24 h después de su ejecución, y antes 

de la extensión de la siguiente capa, determinando el IRI según NLT 330, y epígrafe 542.9.4 del 

PG 3 

En capas de rodadura: 

Macrotextura superficial según UNE-EN 13036-1, controlada diariamente en 3 puntos del lote escogido 

aleatoriamente. 

- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según NLT 336, de toda la longitud de la obra, 

antes de la puesta en servicio. 

Estos controles se harán de acuerdo con las indicaciones del epígrafe 542.9.4 del PG 3. 

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

El lote de control de la unidad terminada se deberá aceptar o rechazar globalmente. 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad acabada, y las actuaciones en casa de 

incumplimiento de alguno de los parámetros de control son los indicados en el epígrafe 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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X -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
XP -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
XPA0A10,XPA000GR. 
 
Plec de condicions 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

XP -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
XPA -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
XPA0A10,XPA000GR. 
 
Plec de condicions 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

XP -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
XPA -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
XPA0 -  PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
XPA0A10,XPA000GR. 
 
Plec de condicions 

 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B -  MATERIALS 
 
B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 

ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z3 -  MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I 

SALUT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos.  

S'han considerat els elements següents:  

- Cable d'acer  

- Placa de fixació  

- Picot d'acer galvanitzat  

CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:  

No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.  

El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar 

tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent.  

El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma 

la malla protectora.  

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2  

PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS:  

Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.  

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.  

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, 

esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense 

galvanitzar.  

El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.  

Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte.  

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.  

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Tipus d'acer:  S275JR  

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2  

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2  

PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER A L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:  

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.  

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2  

Puresa del zinc:  98,5%  

Diàmetre:  20 mm  

Llargària:  1 m  

Tipus d'acer:  S275JR  

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2  

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CABLE:  

Subministrament: En bobines. 

Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Característiques de l'acer 

- Tipus de cable 

- Diàmetre 

- Llargària del cable  

Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.  

PLACA I PICOT:  

Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del 
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fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.  

 

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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RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m) Unitat
2 Cales detecció serveis 1,500 1,500 1,000 3,000 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Unitat
2 Tram de col·lector a substituir 213,000 2,000 426,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,000

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD planol
2 Tram de col·lector a substituir 580,200 580,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,200

4 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram de col·lector a substituir 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou repas i piconatge de fons de rasa per aconseguir la pendent
prevista al projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD AUX Area Tub(m2) Longitud (m)
2 Tram de col·lector a substituir 1.091,350 1.091,350 C#*D#*E#*F#
3 Resta tub existent -0,282 213,000 -60,066 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.031,284

6 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis
afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD AUX Area Tub(m2) Longitud (m) %

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 Tram de col·lector a substituir 1.091,350 0,100 109,135 C#*D#*E#*F#
3 Resta tub existent -0,282 335,000 0,100 -9,447 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,688

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD AUX
2 Tram de col·lector a substituir 449,840 449,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 449,840

8 G231U233 m2 Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 2 i 2,5 m, amplària entre 1 i 2,5 m, amb plafons
d'acer Gi-P

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Prof mitja estr Unitats
2 Tram de col·lector a substituir 213,000 1,000 2,000 426,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,000

9 G21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Prof mitja
2 Tram de col·lector a substituir 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ
Capítol 02  COL·LECTORS I OBRA CIVIL

1 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram de col·lector a substituir 213,000 213,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

2 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Tram de col·lector a substituir 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

3 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Prof addcional
2 Tram de col·lector a substituir 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

4 GDEA0401 u. Reconnexió d’escomesa existent d’aigües residuals i/o pluvials a la nova canonada i/o pou, incloent: formació
d’obertura per a escomesa a pou o canonada mitjançant corona de perforació adequada al diàmetre de
l’escomesa, junta elàstica per a unió pou/canonada amb escomesa, subministrament i col·locació de canonada
de PVC color teula s/UNE- EN ISO 1452-2, fins rigola, de diàmetre igual a l’existent, colze, con d’adaptació
PVC/material existent, unió i segellat de canonada de PVC amb material existent, graveta de protecció de
l’escomesa,... totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Connexió escomesses 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió embornals 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió clavegueres transversals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ
Capítol 03  URBANITZACIÓ

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD AUX
2 Tram de col·lector a substituir 190,020 190,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,020

2 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD Planol nº cm
2 Ambit resta d'amplada del carrer no

afectat per rasa
848,500 5,000 4.242,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.242,500

3 G9J1U110 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació d'1 kg/m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD Planol
2 Sector rasa 580,200 580,200 C#*D#*E#*F#
3 Sector fresat 848,500 848,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.428,700

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD Planol
2 Sector rasa 580,200 580,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,200

5 P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD AUX (m3 densitat (t/m3)
2 Àmbit de la canonada substituida 28,420 2,300 65,366 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,366

6 P9H5-E89W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMD AUX (m3 densitat (t/m3)
2 Àmbit de la canonada substituida 54,210 2,300 124,683 C#*D#*E#*F#
3 T AMD planol (m Espesor (m)
4 Àmbit del fresat del paviment resta

carrer
848,500 0,050 2,300 97,578 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 222,261

7 GBA1U030 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L nº
2 Reposició parking existent 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L a nº barres nº pasos viana
2 Reposició pas de vianants 4,000 0,500 2,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ
Capítol 04  VARIS

1 XPA0A10 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA000GR u Partida d'abonament íntegre per la gestió de residus no inerts especials no inclosos en la definició de les
partides d'obra, en base al pressupost de l'annex de gestió de residus

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G222U202 u Estintolament i/o reposició de servei existent (abastament, clavegueram, telefonia, fibra, o servei de baixa
tensió) i afectat per l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitat
2 Servei d'aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa de telefonia 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Xarxa de baixa tensió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,93 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 G21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

13,97 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

14,08 €

(CATORZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-6 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou repas i
piconatge de fons de rasa per aconseguir la pendent prevista al projecte.

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

64,45 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 G222U202 u Estintolament i/o reposició de servei existent (abastament, clavegueram, telefonia, fibra, o
servei de baixa tensió) i afectat per l'obra.

147,72 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats

16,20 €

(SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-10 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-11 G231U233 m2 Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 2 i 2,5 m, amplària entre 1 i 2,5
m, amb plafons d'acer Gi-P

25,98 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 21,50 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-13 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,55 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 G9J1U110 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació d'1 kg/m².

0,62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 GBA1U030 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

13,89 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

279,38 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

1.142,30 €

(MIL  CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-19 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

389,67 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 GDEA0401 u. Reconnexió d’escomesa existent d’aigües residuals i/o pluvials a la nova canonada i/o pou,
incloent: formació d’obertura per a escomesa a pou o canonada mitjançant corona de
perforació adequada al diàmetre de l’escomesa, junta elàstica per a unió pou/canonada amb
escomesa, subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula s/UNE- EN ISO
1452-2, fins rigola, de diàmetre igual a l’existent, colze, con d’adaptació PVC/material
existent, unió i segellat de canonada de PVC amb material existent, graveta de protecció de
l’escomesa,... totalment acabat.

180,15 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-21 P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

65,11 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-22 P9H5-E89W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

68,94 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-23 XPA0A10 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

4.938,23 €

(QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

                                      Dijous, 24 de febrer de 2022

                                                           L´AUTOR DEL PROJECTE,

                                                         RAMON FONT ARNEDO, ECCP
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RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,93 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

6,38 €

Altres conceptes 6,38000 €

P-3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,81 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-4 G21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

13,97 €

Altres conceptes 13,97000 €

P-5 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

14,08 €

Altres conceptes 14,08000 €

P-6 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou repas i
piconatge de fons de rasa per aconseguir la pendent prevista al projecte.

8,66 €

Altres conceptes 8,66000 €

P-7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

64,45 €

Altres conceptes 64,45000 €

P-8 G222U202 u Estintolament i/o reposició de servei existent (abastament, clavegueram, telefonia, fibra, o
servei de baixa tensió) i afectat per l'obra.

147,72 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

14,48000 €

P442-DFZD kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

0,03524 €

B0FA12N0 u Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 3,40000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,66000 €

Altres conceptes 129,14476 €

P-9 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats

16,20 €

Sense descomposició 16,20000 €

P-10 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec,
inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

8,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,92400 €

Altres conceptes 4,30100 €

P-11 G231U233 m2 Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 2 i 2,5 m, amplària entre 1 i 2,5
m, amb plafons d'acer Gi-P

25,98 €



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 25,98000 €

P-12 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 21,50 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 18,16800 €

Altres conceptes 3,25700 €

P-13 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,55 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37200 €

Altres conceptes 0,17800 €

P-14 G9J1U110 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació d'1 kg/m².

0,62 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B4/B3 ADH, segons UNE-EN 13808.

0,24000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-15 GBA1U030 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,92 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,50580 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08544 €

Altres conceptes 0,32876 €

P-16 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

13,89 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,52900 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,42720 €

Altres conceptes 10,93380 €

P-17 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

279,38 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 51,88170 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,44100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,30000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,87400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,36150 €

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm, classe 90 segons norma UNE 127916,
inclòs junta elastomèrica

107,40600 €

Altres conceptes 112,11580 €

P-18 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

1.142,30 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 8,72200 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

24,45000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 t

163,45000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb
forats per a tubs

279,78000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

143,83200 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària

152,61000 €

Altres conceptes 369,45600 €

P-19 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

389,67 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 12,21080 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de
registre

205,95750 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

14,67000 €

Altres conceptes 156,83170 €

P-20 GDEA0401 u. Reconnexió d’escomesa existent d’aigües residuals i/o pluvials a la nova canonada i/o pou,
incloent: formació d’obertura per a escomesa a pou o canonada mitjançant corona de
perforació adequada al diàmetre de l’escomesa, junta elàstica per a unió pou/canonada amb
escomesa, subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula s/UNE- EN ISO
1452-2, fins rigola, de diàmetre igual a l’existent, colze, con d’adaptació PVC/material
existent, unió i segellat de canonada de PVC amb material existent, graveta de protecció de
l’escomesa,... totalment acabat.

180,15 €

Sense descomposició 180,15000 €

P-21 P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

65,11 €

B9H1-0HW0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

55,14000 €

Altres conceptes 9,97000 €

P-22 P9H5-E89W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

68,94 €

B9H1-0HS3 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

57,80000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-23 XPA0A10 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

4.938,23 €

Sense descomposició 4.938,23000 €



RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

                                      Dijous, 24 de febrer de 2022

                                                           L´AUTOR DEL PROJECTE,

                                                         RAMON FONT ARNEDO, ECCP
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RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 7)

64,45 6,750 435,04

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 2)

6,38 426,000 2.717,88

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

4,93 580,200 2.860,39

4 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

14,08 213,000 2.999,04

5 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclou repas i
piconatge de fons de rasa per aconseguir la pendent prevista al
projecte.  (P - 6)

8,66 1.031,284 8.930,92

6 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous
o fonament en presència de serveis afectats
(P - 9)

16,20 99,688 1.614,95

7 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de préstec, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
(P - 10)

8,30 449,840 3.733,67

8 G231U233 m2 Estrebada de rasa per a tot tipus de terreny, de fondària entre 2 i 2,5
m, amplària entre 1 i 2,5 m, amb plafons d'acer Gi-P (P - 11)

25,98 426,000 11.067,48

9 G21DJU02 m Demolició de pou de 100x100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 4)

13,97 12,000 167,64

TOTAL Capítol 01.01 34.527,01

Obra 01 Pressupost PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ

Capítol 02 COL·LECTORS I OBRA CIVIL

1 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 17)

279,38 213,000 59.507,94

2 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 18)

1.142,30 8,000 9.138,40

3 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 19)

389,67 2,250 876,76

4 GDEA0401 u. Reconnexió d’escomesa existent d’aigües residuals i/o pluvials a la
nova canonada i/o pou, incloent: formació d’obertura per a escomesa a
pou o canonada mitjançant corona de perforació adequada al diàmetre
de l’escomesa, junta elàstica per a unió pou/canonada amb escomesa,
subministrament i col·locació de canonada de PVC color teula s/UNE-
EN ISO 1452-2, fins rigola, de diàmetre igual a l’existent, colze, con
d’adaptació PVC/material existent, unió i segellat de canonada de PVC
amb material existent, graveta de protecció de l’escomesa,... totalment

180,15 29,000 5.224,35

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

acabat. (P - 20)

TOTAL Capítol 01.02 74.747,45

Obra 01 Pressupost PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ

Capítol 03 URBANITZACIÓ

1 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

21,50 190,020 4.085,43

2 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 3)

0,81 4.242,500 3.436,43

3 G9J1U110 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació d'1 kg/m². (P - 14)

0,62 1.428,700 885,79

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 13) 0,55 580,200 319,11

5 P9H5-E83I t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 21)

65,11 65,366 4.255,98

6 P9H5-E89W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 22)

68,94 222,261 15.322,67

7 GBA1U030 m Pintat de faixa de 20 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 15)

0,92 50,000 46,00

8 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 16)

13,89 12,000 166,68

TOTAL Capítol 01.03 28.518,09

Obra 01 Pressupost PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ

Capítol 04 VARIS

1 XPA0A10 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 23)

4.938,23 1,000 4.938,23

2 XPA000GR u Partida d'abonament íntegre per la gestió de residus no inerts
especials no inclosos en la definició de les partides d'obra, en base al
pressupost de l'annex de gestió de residus (P - 0)

1.851,14 1,000 1.851,14

3 G222U202 u Estintolament i/o reposició de servei existent (abastament,
clavegueram, telefonia, fibra, o servei de baixa tensió) i afectat per
l'obra.  (P - 8)

147,72 6,000 886,32

TOTAL Capítol 01.04 7.675,69

EUR
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RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 34.527,01

Capítol 01.02  COL·LECTORS I OBRA CIVIL 74.747,45

Capítol 01.03  URBANITZACIÓ 28.518,09

Capítol 01.04  VARIS 7.675,69

Obra 01 Pressupost PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ 145.468,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
145.468,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PC SUBST COL·LECTOR C/ REMEI MOIÀ 145.468,24

145.468,24

euros
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RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR DEL CARRER DEL REMEI DEL MOIÀ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 145.468,24

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 145.468,24........................................................... 18.910,87

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 145.468,24.............................................................. 8.728,09

Subtotal 173.107,20

21 % IVA SOBRE 173.107,20............................................................................................. 36.352,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 209.459,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )

                                      Dijous, 24 de febrer de 2022

                                                           L´AUTOR DEL PROJECTE,

                                                         RAMON FONT ARNEDO, ECCP
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