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MEMÒRIA 

1 Antecedents 

La Diputació de Girona és titular de la xarxa viària local de les comarques gironines d'acord amb 
l'ordenació de carreteres de Catalunya establerta en el Text refós de la Llei de carreteres (Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost). 

La carretera GIV-6708 pertany a la xarxa viària local. Uneix els nuclis de Celrà i Juià. Té una 
longitud de 1,715 km i una amplada de 7 m. 

A nivell de trànsit hem de distingir entre el tram que va des de l’inici de la carretera, a Celrà, fins a 
la rotonda de longitud 1,24 km i el tram de la rotonda a Juià de longitud 0,475 km. El primer 
presenta una intensitat de trànsit superior. 

A l’any 2005 i 2006 s’executaran les obres de Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708, 
de Celrà a Juià. Les obres consistiren en l’eixamplament de la carretera i la millora del traçat, les 
infraestructures de drenatge i la construcció d’un carril bici paral·lel a la carretera pel marge dret.  

En els anys 2018 i 2019 s’han produït episodis de pluja molt intensa que han provocat inundacions 
i talls de la via en alguns punts. Un d’aquests punts que acumula més incidències es troba al 
quilòmetre 0+900, on degut a un mal funcionament dels sistemes de drenatge longitudinal de la 
carretera es produeixen talls de la via en episodis de llevantada. 

Per corregir aquesta situació es redacta el projecte de Condicionament d’un tram de la carretera 
GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià). 

2 Objectiu del projecte 

L’objectiu del projecte es millorar les actuals condicions de drenatge en el tram comprés entre el 
punt quilomètric 0+680 i 1+000, traslladant el punt baix de la carretera que es troba 100 m abans 
de l’obra de drenatge transversal sobre la Riera de Mas Ros. 

Per traslladar el punt baix de la carretera es modifica la rasant, aixecant la cota sobre el mateix eix 
en planta, i conservant les característiques geomètriques transversals. 

També es millora la rasant de la cuneta trapezial esquerra i es projecta amb un revestiment de 
formigó de 15 cm de gruix. 

3 Solucions adoptades 

3.1 Dades de trànsit 

Segons la memòria de 2018 de la Xarxa de Carreteres de la Diputació de Girona, el tram comprés 
entre Celrà i la rotonda presenta una IMD de 1.297 veh/dia i un percentatge de vehicles pesats de 
2,35 %, el tram comprés entre la rotonda i Juià presenta una IMD de 415 veh/dia i un percentatge 
de vehicles pesats de l’ 1,95 %. Resultant una categoria de trànsit pesat T42 (IMDp<25) a ambdós 
trams. Els aforaments realitzats al 2019 no presenten variacions significatives i es manté la 
categoria de trànsit pesat T42. 

3.2 Topografia 

S’adjunta a l’annex núm. 2 l’ aixecament topogràfic que ha servit de base per a la definició de les 
obres. L’aixecament ha estat realitzat per l’empresa  Arxibib Topografia i Cartografia, al desembre 
de 2019. 

3.3 Traçat 

El traçat en planta s’ha definit amb una velocitat de projecte de 50 km/h, un radi mínim de 100 m i 
un peralt màxim del 5,0 %. S’ha considerat l’eix en planta actual pel condicionament. 

El traçat en alçat s’ha projectat per desplaçar el punt baix de la carretera el mes a prop possible de 
l’obra de drenatge transversal situada sobre la Riera de Mas Ros. 

S’adjunta a l’annex 3 de traçat les dades de definició geomètrica de l’alçat i de la planta. 

3.4 Secció tipus i ferm 

D’acord amb el condicionament executat al 2005-2006 la secció tipus es 6/7: dos carrils de 
circulació de 3,0 m d’amplada i vorals d’0,5 m a cada costat. Al costat esquerre es projecta una 
berma de 0,5 m d’ample, al dret una cuneta transitable TTR-10. 

Pel que fa al ferm es preveu la formació d’una esplanada E2 (EV2 > 120 MPa) amb l’aportació de  
55 cm de sòl seleccionat tipus 2 provinent de préstec. S'estén en dues capes, la inferior de 30 cm 
de gruix i la superior de 25 cm de gruix.  

Vistes les dades de trànsit, s’opta per projectar una secció de ferm 4121 de la norma 6.1-IC 
“Seccions de ferm” de la Instrucció de Carreteres (BOE 297,12/12/2003). D’acord amb els criteris 
habituals del Servei de Xarxa Viària Local, l’estructura del ferm és la següent: 

 4121 

1. 5 cm en capa de trànsit de MBC tipus AC16 surf B 50/70 S, 
2. reg termoadherent C60B3 TER o C60B2 TER, 
3. 5 cm en capa intermitja de MBC tipus AC22 bin B 50/70 S, 
4. reg emprimació C50BF4 IMP 
5. 30 cm mínim en capa base granular de tot-u artificial tipus ZA 0/20. 

La secció de ferm serà d’aplicació tant a la calçada com als dos vorals. La berma s’emplenarà 
amb material seleccionat. 

En els trams d’aprofitament de la calçada actual s’han previst dues solucions possibles en funció 
del gruix del reforç: 

1. gruix de reforç inferior o igual a 20 cm. S’executa exclusivament amb mescla bituminosa en 
calent sobre la superfície vella d’aglomerat, una primera capa de regularització de gruix 
variable i ample variable, i una capa de trànsit de 5 cm. 

2. gruix de reforç superior a 20 cm. S’executa un escarificat superficial del paviment existent i 
posterior estesa de capa base de tot-u artificial ZA 0/20, de gruix variable (mínim 10 cm) i 
ample variable. A sobre el ferm estarà format per les dues capes de mescla bituminosa. 

3.5 Drenatge 

El drenatge longitudinal de la carretera es projecta amb una cuneta trapezial per l’esquerra, 
revestida de 15 cm de formigó en massa HM-20. Hi ha dues seccions definides segons 
necessitats hidràuliques, la primera de 80 cm de base i 60 cm  de calat, i la segona de 80 cm de 
base i 80 cm de calat. Les dues seccions amb talussos simètrics 3H:2V. 

A la banda dreta es conserva la cuneta transitable de formigó tipus TTR-10, i es reposa allà on cal. 
La cuneta té una amplada de 1,0 m i un calat de 15 cm, revestida amb 15 cm de formigó en 
massa HM-20. 
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Es netegen l’interior dels passos salvacunetes existents i l’interior dels tubs que formen la xarxa de 
pluvials, també els elements de recollida en superfície: pous i canals. En els pous i canals, si cal 
ajustar-los a una nova cota, es desmunten les reixes i es tornen a col·locar, un cop recrescudes 
les parets de formigó. 

Hi ha obres de drenatge transversal que es conserven i adeqüen a la nova rasant de la carretera. 
Aquestes obres formen part del drenatge longitudinal de la carretera (ODTL) i es troben situades 
al pk 0+776 de Ø 100 cm, al pk 0+810 de Ø 60 cm i al pk 0+898 de Ø 40 cm. Totes desguassen a 
la cuneta trapezial de l’esquerra. Es preveu modificar els pous d’entrada per ajustar-los a la nova 
rasant de la carretera. Les embocadures de sortida s’adeqüen a la nova rasant, perllongant els 
tubs amb noves embocadures de formigó.  

La cuneta trapezial de l’esquerra desguassa a la Riera de Mas Ros mitjançant una obra de 
drenatge: OD1. Aquesta obra és un pas salvacunetes sota un accés a la carretera situat al PK 
0+950, està prevista amb un tub de formigó de diàmetre interior 100 cm i una longitud de 6,6 m. A 
l’entrada i a la sortida de l’obra hi ha projectats brocs de formigó prefabricat. A la sortida s’ha 
previst un rastrell d’escullera, esglaonat fins a la llera. 

3.6 Proteccions i senyalització 

Està previst el desmuntatge de barrera metàl·lica de doble ona i el seu aprofitament. La barrera 
recuperada en bon estat, es col·loca sense separador amb suports nous tipus C-120. 

Allà no es pugui recuperar la barrera existent, es preveu col·locar un sistema de protecció amb 
barrera metàl·lica simple de doble ona, sense separador i pal metàl·lic de secció C-120, amb les 
següents característiques: 

• nivell de contenció N2, 

• amplada de treball W5 i 

• índex de severitat A 

• deflexió màxima 1,70 m 

Tot el material serà d’acer galvanitzat. Les peces corbades de barrera seran conformades abans 
de galvanitzar. 

La senyalització vertical està prevista amb revestiment reflectant HI de nivell 2, col·locada sobre 
suports d’acer galvanitzat. Es preveu la substitució, quan calgui, de l’actual cartelleria d’alumini 
d’orientació per una de nova, amb les mateixes indicacions. 

La senyalització horitzontal està prevista tant a la línia d’eix com a les dues línies de voral amb 
una banda longitudinal de 10 cm d’ample i reflectant amb micro-esferes de vidre. 

3.7 Integració paisatgística 

Als talussos de terraplè i desmunt es preveu l’estesa de 10 cm de terra vegetal de l’obra. 
Igualment la franja situada darrera del cuneta transitable fins el talús existent del carril bici. Un cop 
estesa la terra vegetal es farà una hidrosembra herbàcia. 

4 SERVEIS AFECTATS 

Els serveis existents a l’àmbit de les obres es relacionen a l’annex núm. 6 – Serveis afectats. 

D’ENDESA hi ha un línia de AT-MT soterrada al PK 0+680 de projecte, aparentment no s’afecta 
amb el cunetó de l’esquerra. 

No hi ha serveis afectats per les obres.  

5 TERRENYS AFECTATS 

A l’annex núm. 7 - Terrenys afectats, es relacionen les parcel·les afectades per les obres, amb les 
referències dels titulars i les superfícies necessàries per executar les obres. S’inclou també un 
plànol. 

6 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres és de DOS MESOS (2 mesos), d’acord amb l’annex núm. 5 – 
Pla d’obres. 

7 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

Es preveu l’afectació als usuaris de la via en moments puntuals de l’obra, donant pas alternatiu als 
vehicles, sense tallar la carretera. 

8 CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, a continuació es proposen les següents 
característiques per al contracte: 

• Procediment: obert 

• Classificació del contractista: 
o Grup G. Vials i pistes  

 Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 
o Categoria 2, quantia superior 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 

La revisió de preus no procedeix per tractar-se d’una obra amb un termini d’execució inferior a un 
any. 

9 SEGURETAT I SALUT 

En compliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i de l’apartat 1 paràgraf g) 
de l’article 233 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, a l’annex núm. 8 s’inclou un 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el qual s’identifiquen els riscos i les mesures de seguretat i 
mesures preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 

10 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, 
amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 
demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’annex núm. 11 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el 
seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 

11 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la llei de l’Obra pública 3/2007 es fa 
constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa susceptible de ser 
lliurada a l’ús públic general. 
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12 PRESSUPOST  

El pressupost de les obres s’ha calculat tenint en compte els preus unitaris del “Quadre de preus 
núm. 1” i els amidaments. D’aquesta manera s’obté el següent resum: 

Pressupost d’execució material: 161.306,84 €

13 % de despeses generals sobre 161.306,84 € 20.969,89 €

6 % de benefici industrial sobre 161.306,84 € 9.678,41 €

Pressupost base licitació sense IVA: 191.955,14 €

21 % IVA: 40.310,58 €

Pressupost base licitació amb IVA: 232.265,72 €  

13 DOCUMENTS 

El present projecte conté els següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS, seguint la relació del projecte: 

 

Annex núm. 1 - Dades administratives 

Annex núm. 2 - Topografia 

Annex núm. 3 - Traçat 

Annex núm. 4 - Hidrologia i drenatge 

Annex núm. 5 - Pla d’obres 

Annex núm. 6 - Serveis afectats 

Annex núm. 7 - Terrenys afectats 

Annex núm. 8 - Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex núm. 9 - Justificació de preus 

Annex núm. 10- Pla de control de qualitat 

Annex núm. 11- Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 12- Pressupost coneixement administració 

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

Plànol núm. 01 – Índex i situació 

Plànol núm. 02 – Planta de conjunt 

Plànol núm. 03 – Traçat en planta 

Plànol núm. 04 – Planta general 

Plànol núm. 05 – Perfil longitudinal 

Plànol núm. 06 – Seccions tipus 

Plànol núm. 07 – Perfils transversals 

Plànol núm. 08 – Planta enderrocs 

Plànol núm. 09 – Planta obres de drenatge 

Plànol núm. 10 – Detalls obres de drenatge 

Plànol núm. 11 – Planta senyalització i barreres 

Plànol núm. 12 – Detalls senyalització i barreres 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars 

Amidaments generals 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost  

Resum del pressupost 

14 CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i en els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que les obres estan suficientment definides per poder ser aprovades i 

executades correctament. 

Girona, maig de 2020 

Autor del projecte: Vist i plau: 

L’enginyer tècnic L’enginyer de camins, 

d’obres públiques canals i ports de 

de Xarxa Viària Local Xarxa Viària Local 

 

 

 

 

 

Fernando Bencomo Mora Joan Velasco Bonet 
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ANNEX 1. DADES ADMINISTRATIVES 

ANNEX 1. DADES ADMINISTRATIVES 

 

EXPEDIENT: 2020/3818 

TÍTOL: Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 
1+000  (TM de Juià). 

EQUIP REDACTOR: Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona. 

TÈCNIC REDACTOR: Ferran Bencomo Mora (ETOP)  

DATA DE REDACCIÓ: Maig 2020 

PRESSUPOST (iva inclòs): 232.265,72 (21% d'iva inclòs). 

TERMINI D'EXECUCIÓ: 2 mesos. 

AFECCIÓ DE TERRENYS:  Sí. 

AFECCIÓ DE SERVEIS: No. 

CARRETERES AFECTADES: 

• Codi: GIV-6708 

• Denominació: de Celrà a Juià. 
 

MUNICIPIS AFECTATS:  

• Juià (Gironès). 
 

TRAMS SOBRANTS: No. 
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ANNEX 2 

TOPOGRAFIA 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE. 
 
 
Aixecament  topogràfic del tram de la Ctra. GIV-6708 de Celrà a Juià.  
 
 

ADMINISTRACIÓ. 
 
Diputació de Girona. 
 
 
 

DATA  DE L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC. 
 
Desembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Treball de Camp: Amb el GPS s’ha realitzat una part de l’aixecament 
topogràfic i s’han col.locat bases amb GPS en tot el recorregut, mitjançant 
connexió VRS a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. En els llocs de poca 
cobertura s’ha realitzat l’aixecament topogràfic amb l’Estació Total, realitzant 
triseccions a les bases aixecades amb GPS. A partir d’aquest moment hem 
anat radiant els punts que podíem visualitzar de cada estació. 
 
 
 
 
Presa de dades: Bàsicament, la feina consisteix en la presa de dades de tots 
els elements situats al voltant de la banda dreta i esquerra de la carretera, dins 
de la zona delimitada prèviament. Es prenen dades de tots els elements, com: 
el límit d’asfalt, talussos, camins, tapes i altres elements dintre del perímetre 
realitzat. 
 
 
 
 
Treballs de gabinet:  Una vegada finalitzada la presa de dades, el dibuix 
queda dibuixat per complert pendent de petits treballs d’edició i de moure 
punts, per tal d’evitar la seva superposició. 
 
 
 
 
Treballs gràfics: A partir del núvol de punts s’ha generat el model digital, amb 
el programa TCP (MDT v7.5) 
 
 
 
 
Per a realitzar el treball d’amidament s’han utilitzat: un GPS Trimble, Model R6 
i l’Estació Total robotitzada Trimble, Model 56055 DR200+. 
L’Estació Total té el certificat de calibratge vigent d’ Altop Topografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ubicació: 
 
 

Zona d’actuació. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llistat de la xarxa topogràfica: 
 

Nom Coord. X Coord. Y Coord. Z 

B1 491764,697 4652405,633 67,205 

B2 491930,243 4652371,459 66,860 

B3 491966,373 4652341,164 66,715 

B4 492051,283 4652295,321 69,059 

B5 492106,085 4652282,775 72,270 

B6 492102,533 4652293,498 72,041 

C1 491950,461 4652343,267 66,739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparells i calibratge de l’Estació Total utilitzada. 
 
 
   - Tablet Panasònic  (no es realitza calibratge). 
 
   - Estació total Trimble, Model 56055DR200+ 
 
   - GPS Trimble  R-6. (no es realitza calibratge). 
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  PROJECTE :  
 
 

 

 

Topogràfic GIV-6708 de Celrà a Juià.  

 

Mesurat per: 

        Topografia 
 

Coordenades 

X:                            491.764,697  

Y:                         4.652.405,633 

Z:                                      67,20 

 

Nom de la base:    B1 

 

Sistema de coordenades:       ETRS89 

Presa de dades:            Desembre 2019 

hemisferi  N 

Latitud:                    42 023.63905 

Longitud:                   3. 099.4584 

K:                                 0.9996008 

W:                            -0.3.59.7343 

 
Situació 

Municipi:                 Celrà-Juià   

Comarca:                   Gironés                                      

Província:                  Girona 

Tipus de senyalització: 

 

Clau d’acer. 

Croquis emplaçament base: 

 

 

Fotografia: 

             

Situació general: 

 

 

 

BASES  DE  REPLANTEIG 
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496.441.884 4.679.672.120 57.697 

 
 

 

  PROJECTE :  
 
 

 

Topogràfic GIV-6708 de Celrà a Juià.  

 

 

Mesurat per: 

        Topografia 
 

Coordenades 

X:                            491.930,243                

Y:                          4.652.371,459 

Z:                                       66,86 

Nom de la base:    B2 

 

Sistema de coordenades:       ETRS89 

Presa de dades:                Desembre 2019 

Cota ortomètrica, Geoide EGM08D595 

Latitud:                     42.623.3298 

Longitud:                4.652.371459 

K:                                   0.999600 

W:                             -0.354.9126 

 
Situació 

Municipi:                 Celrà-Juià   

Comarca:                   Gironés                                      

Província:                  Girona 

Tipus de senyalització: 

 

Clau d’acer. 

Croquis emplaçament base: 

 

Fotografia: 

             

Situació general: 

 
 

 

BASES  DE  REPLANTEIG 
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496.441.884 4.679.672.120 57.697 

 

  PROJECTE :  
 
 

Topogràfic GIV-6708 de Celrà a Juià.  

 

  

 

Mesurat per: 

        Topografia 
 

Coordenades 

X:                            491.966,373 

Y:                         4.652.341,164 

Z:                                      66,71 

 

Nom de la base:    B-3 

 

Sistema de coordenades:       ETRS89 

Presa de dades:                 Desembre 2019 

Cota ortomètrica, Geoide EGM08D595 

Latitud:                     42 62.306049 

Longitud:                   3.097.03888 

K:                                0.99960079 

W:                              -0.35.38586 

 
Situació 

Municipi:                Celrà-Juià   

Comarca:                  Gironés                                      

Província:                 Girona 

Tipus de senyalització: 

 

Clau d’acer. 

Croquis emplaçament base: 

 

 

Fotografia: 

             

Situació general: 
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ANNEX 3 TRAÇAT 

1 Geometria transversal 

L’eix 01_GIV6708_COND. correspon al tram 0+660-1+000 del condicionament de la carretera. 
La geometria transversal està formada per dos carrils de 3,0 m amb vorals de 0,5 m. Amb 
berma de 0,5 m al costat esquerra i cuneta transitable TTR-10 al costat dret. 

D’acord amb els criteris habituals del Servei de Xarxa Viària de la Diputació, s’han eliminat els 
sobreamples per les corbes de radi inferior a 250 m. 

La cuneta trapezial del marge esquerre s’ha definit com a desplaçat de l’eix del 
condicionament. 

2 Traçat en planta 

L’ 01_GIV6708_COND. que defineix la geometria en planta de l’actuació, està dissenyat amb 
els paràmetres definits a la “Norma 3.1 – IC Traçat, de la instrucció de carreteres” (2016), i els 
principals paràmetres són els següents: 

• Grup 3  C-60 

• Velocitat de projecte (VP) = 60 km/h 

• Radis ≥ 130 m 

• Peralt ≤ 7,00 % (limitat al 5,0 % en projecte) 

En el plànol núm. 3.- Traçat en planta, es representen els elements en planta que formen l’ 
01_GIV6708_COND. 

S’adjunta llistat amb les dades obtingudes del programa de traçat CLIP (versió 1.29.153.479): 

• dades d’entrada 

• punts singulars 

• punts de l’eix cada 10 m i punts singulars 

3 Traçat en alçat 

La rasant de l’ 01_GIV6708_COND. s’ha dissenyat amb acords verticals de valors: 

• KV còncau (m), ≥ 1.900 m 

• KV convex (m), ≥ 1.150 m 

• L, longitud de la corba d’acord (m), ≥ 40 m 

Veure plànol núm. 5.- Perfil longitudinal. Rasant condicionament. 

S’adjunta llistat amb les dades obtingudes del programa de traçat CLIP: 

• dades d’entrada 

• llistat de vèrtexs 

• punts de l’eix cada 10 m 

Per la rasant de la cuneta trapezial s’adjunta al final un llistat de cotes cada 10 m. 

Veure plànol núm. 5.- Perfil longitudinal. Rasant cunetó. 
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Definició geomètrica de l’eix en planta 

 

EIX: 01_GIV6708_COND. 

DADES D’ENTRADA 

Al. Tipus Radi Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 Al. 

        

1  Fijo Infinit   491.569,995 491.782,239 

      4.652.492,099 4.652.403,204 

2  Móvil -300,000  100,000   

     100,000   

3  Fijo Infinit   491.782,239 491.932,694 

      4.652.403,204 4.652.368,418 

4  Móvil 250,000  100,000   

     75,000   

5  Fijo Infinit   491.932,694 492.038,083 

      4.652.368,418 4.652.301,313 

6  Móvil -150,000  75,000   

     75,000   

7  Fijo Infinit   492.038,083 492.120,238 

      4.652.301,313 4.652.283,617 

 

PUNTS  SINGULARS 

Estació Longitud Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràm. X Centro Y Centro 

         

0+759,597 119,597 491.743,359 4.652.419,488 125,2507 Infinit    

0+792,930 33,333 491.774,333 4.652.407,184 121,7139 -300,000 100,000 491.874,685 4.652.689,902 

0+810,424 17,494 491.790,981 4.652.401,816 118,0016 -300,000  491.874,685 4.652.689,902 

0+843,757 33,333 491.823,308 4.652.393,709 114,4648 Infinit 100,000   

0+893,648 49,891 491.871,917 4.652.382,470 114,4648 Infinit    

0+933,648 40,000 491.910,623 4.652.372,427 119,5578 250,000 100,000 491.835,023 4.652.134,132 

0+987,343 53,695 491.959,675 4.652.350,838 133,2312 250,000  491.835,023 4.652.134,132 

1+009,843 22,500 491.978,832 4.652.339,040 136,0960 Infinit 75,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTS DE L’EIX CADA 10 M 

 Estació Coor. X Coor. Y Azimut Radio Paràm. 

       

 0+640 491.633,047 4.652.465,691 125,2507   

 0+650 491.642,271 4.652.461,828 125,2507   

 0+660 491.651,494 4.652.457,964 125,2507   

 0+670 491.660,718 4.652.454,101 125,2507   

 0+680 491.669,942 4.652.450,238 125,2507   

 0+690 491.679,165 4.652.446,375 125,2507   

 0+700 491.688,389 4.652.442,512 125,2507   

 0+710 491.697,613 4.652.438,648 125,2507   

 0+720 491.706,836 4.652.434,785 125,2507   

 0+730 491.716,060 4.652.430,922 125,2507   

 0+740 491.725,284 4.652.427,059 125,2507   

 0+750 491.734,507 4.652.423,196 125,2507   

PS 0+759,597 491.743,359 4.652.419,488 125,2507 Infinit  

 0+760 491.743,731 4.652.419,333 125,2501   

 0+770 491.752,962 4.652.415,487 124,9062   

 0+780 491.762,232 4.652.411,737 123,9256   

 0+790 491.771,577 4.652.408,177 122,3083   

PS 0+792,930 491.774,333 4.652.407,184 121,7139 -300,000 100,000 

 0+800 491.781,023 4.652.404,898 120,2136   

 0+810 491.790,574 4.652.401,935 118,0915   

PS 0+810,424 491.790,981 4.652.401,816 118,0016 -300,000  

 0+820 491.800,214 4.652.399,277 116,2614   

 0+830 491.809,914 4.652.396,850 115,0673   

 0+840 491.819,648 4.652.394,556 114,5098   

PS 0+843,757 491.823,308 4.652.393,709 114,4648 Infinit 100,000 

 0+850 491.829,391 4.652.392,302 114,4648   

 0+860 491.839,134 4.652.390,050 114,4648   

 0+870 491.848,876 4.652.387,797 114,4648   

 0+880 491.858,619 4.652.385,544 114,4648   

 0+890 491.868,362 4.652.383,292 114,4648   

PS 0+893,648 491.871,917 4.652.382,470 114,4648 Infinit  

 0+900 491.878,104 4.652.381,035 114,5933   

 0+910 491.887,832 4.652.378,716 115,3160   

 0+920 491.897,520 4.652.376,237 116,6753   

 0+930 491.907,139 4.652.373,505 118,6712   

PS 0+933,648 491.910,623 4.652.372,427 119,5578 250,000 100,000 

 0+940 491.916,653 4.652.370,429 121,1753   

 0+950 491.926,037 4.652.366,976 123,7218   

 0+960 491.935,276 4.652.363,150 126,2683   

 0+970 491.944,354 4.652.358,957 128,8148   

 0+980 491.953,257 4.652.354,406 131,3613   

PS 0+987,343 491.959,675 4.652.350,838 133,2312 250,000  

 0+990 491.961,971 4.652.349,502 133,8678   

 1+000 491.970,514 4.652.344,303 135,5477   

PS 1+009,843 491.978,832 4.652.339,040 136,0960 Infinit 75,000 

 1+010 491.978,964 4.652.338,956 136,0960   

 1+020 491.987,399 4.652.333,585 136,0960   
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Definició geomètrica de l’eix en alçat 
 
 
 

01_GIV6708_COND. - 0+660-1+000 - NOVA_COND. 

DADES D’ENTRADA 

Ver. Estació Cota Pente.() Long.(L
) 

Radio(kv) Fletxa 

       

1 0+637,660 69,538•     

2 0+745,926 67,766• -1,6365 68,218 6.000,000• 0,097 

3 0+960,641 66,693 -0,4995• 73,875 5.000,000• 0,136 

4 1+026,641 67,339• 0,9780 0,000• 0,000 0,000 

5 1+066,697 67,873• 1,3331 42,901 1.500,000• 0,153 

6 1+093,627 69,002• 4,1932    
 
 
 

LLISTAT DE VERTEX 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.()E/S L/Fletxa Kv/Theta() 

       

1 0+637,660      

 69,538 0+637,660 69,538 -1,6365   

       

2 0+745,926 0+711,817 68,324 -1,6365 68,218 6.000,000 

 67,766 0+780,035 67,596 -0,4995 0,097 1,1370 

       

3 0+960,641 0+923,703 66,878 -0,4995 73,875 5.000,000 

 66,693 0+997,579 67,055 0,9780 0,136 1,4775 

       

4 1+026,641 1+026,641 67,339 0,9780 0,000 0,000 

 67,339 1+026,641 67,339 1,3331 0,000 0,3551 

       

5 1+066,697 1+045,246 67,587 1,3331 42,901 1.500,000 

 67,873 1+088,148 68,772 4,1932 0,153 2,8601 

       

6 1+093,627 1+093,627 69,002 4,1932   

 69,002      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PUNTS DE L’EIX CADA 10 M 

 Estació Cota Pente.() Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Fletxa Theta() 

         

 0+640,000 69,499 -1,6365      

 0+650,000 69,336 -1,6365      

 0+660,000 69,172 -1,6365      

 0+670,000 69,008 -1,6365      

 0+680,000 68,845 -1,6365      

 0+690,000 68,681 -1,6365      

 0+700,000 68,517 -1,6365      

 0+710,000 68,354 -1,6365      

TE 0+711,817 68,324 -1,6365      

 0+720,000 68,196 -1,5001      

 0+730,000 68,054 -1,3335      

 0+740,000 67,929 -1,1668      

V 0+745,926 67,863 -1,0680 67,766 68,218 6.000,000 0,097 1,1370 

 0+750,000 67,821 -1,0001      

 0+760,000 67,729 -0,8335      

 0+770,000 67,654 -0,6668      

 0+780,000 67,596 -0,5001      

TS 0+780,035 67,596 -0,4995      

 0+790,000 67,546 -0,4995      

 0+800,000 67,496 -0,4995      

 0+810,000 67,446 -0,4995      

 0+820,000 67,396 -0,4995      

 0+830,000 67,346 -0,4995      

 0+840,000 67,296 -0,4995      

 0+850,000 67,246 -0,4995      

 0+860,000 67,196 -0,4995      

 0+870,000 67,146 -0,4995      

 0+880,000 67,096 -0,4995      

 0+890,000 67,046 -0,4995      

 0+900,000 66,996 -0,4995      

 0+910,000 66,946 -0,4995      

 0+920,000 66,896 -0,4995      

TE 0+923,703 66,878 -0,4995      

 0+930,000 66,850 -0,3736      

 0+940,000 66,823 -0,1736      

PB 0+948,680 66,815 0,0000      

 0+950,000 66,816 0,0264      

 0+960,000 66,828 0,2264      

V 0+960,641 66,830 0,2392 66,693 73,875 5.000,000 0,136 1,4775 

 0+970,000 66,861 0,4264      

 0+980,000 66,914 0,6264      

 0+990,000 66,986 0,8264      

TS 0+997,579 67,055 0,9780      

 1+000,000 67,078 0,9780      

 1+010,000 67,176 0,9780      

 1+020,000 67,274 0,9780      
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Definició geomètrica de l’eix en alçat de la cuneta trapezial 
 
 
 
 

01_GIV6708_COND. - 0+660-1+000 - CUNETÓ 

Estació Cota Pente.() 

   

0+660,000 68,404 0,0000 

0+670,000 68,236 -2,3998 

0+680,000 67,996 -2,3998 

0+690,000 67,756 -2,3998 

0+700,000 67,516 -2,3998 

0+710,000 67,276 -2,3998 

0+720,000 67,036 -2,3998 

0+730,000 66,796 -2,3998 

0+740,000 66,556 -2,3998 

0+750,000 66,316 -2,3998 

0+760,000 66,076 -2,3998 

0+770,000 65,836 -2,3998 

0+780,000 65,664 -0,7000 

0+790,000 65,594 -0,7000 

0+800,000 65,524 -0,7000 

0+810,000 65,454 -0,7000 

0+820,000 65,384 -0,7000 

0+830,000 65,314 -0,7000 

0+840,000 65,244 -0,7000 

0+850,000 65,174 -0,7000 

0+860,000 65,104 -0,7000 

0+870,000 65,034 -0,7000 

0+880,000 64,964 -0,7000 

0+890,000 64,894 -0,7000 

0+900,000 64,824 -0,7000 

0+910,000 64,754 -0,7000 

0+920,000 64,684 -0,7000 

0+930,000 64,614 -0,7000 

0+940,000 64,544 -0,7000 

0+950,000 64,434 -1,5000 
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ANNEX 4 – HIDROLOGIA I DRENATGE 

1 Antecedents 

En els anys 2018 i 2019 s’han produït episodis de pluja molt intensa que han provocat inundacions 
i talls de la via en alguns punts. Un d’aquests punts que acumula més incidències es troba al 
quilòmetre 0+900, on degut a un mal funcionament dels sistemes de drenatge longitudinal de la 
carretera es produeixen talls de la via en episodis de llevantada. 

A l’any 2005 i 2006 s’executaran les obres del projecte de Condicionament d’un tram de la 
carretera GIV-6708, de Celrà a Juià (febrer 2004). Les obres consistiren en l’eixamplament de la 
carretera i la millora del traçat, les infraestructures de drenatge i la construcció d’un carril bici 
paral·lel a la carretera pel marge dret.  

Al projecte de febrer 2004, a l’annex núm. 6 “Hidrologia, estudi hidràulic i drenatge”, es 
contemplava l’estudi del tram 0+660-1+000 afectat ara per la nova actuació. Cal veure el que 
refereix a l’obra de drenatge “OD núm. 1 entre pk 0+651 i pk 0+940”. 

Al projecte de 2004 en aquest tram també s’observa l’obra de drenatge “OD núm. 2 pk 0+795”, 
obra transversal de drenatge longitudinal, disposada al punt baix de la cuneta dreta. Aquesta 
OTDL està situada actualment al 0+810, formada per un pou d’entrada amb reixa a la, un tub de 
diàmetre interior 60 cm, i sortida al cunetó de l’esquerra.  

Dades de l’inventari XVL: 0+810, C1, L=16,4m, Ø60cm, formigó. 

En aquest tram també s’observa l’obra de drenatge “OD núm. 3 pk 0+884”, obra transversal de 
drenatge longitudinal, disposada al punt baix de la cuneta dreta. Aquesta OTDL està situada 
actualment al 0+898, formada per un pou d’entrada amb reixa a la cuneta transitable dreta, un tub 
de diàmetre interior 40 cm, i sortida al cunetó de l’esquerra.  

Dades de l’inventari XVL: 0+898, C1, L=9m, Ø60cm, formigó. 

2 OD Núm. 1, dades rellevants del 2004 

A l’annex núm. 6 del projecte de 2004 es pot comprovar, a l’apartat 1.3-ELEMENTS DE 
DRENATGE LONGITUDINAL, analitza els elements relatius a la recollida d’aigua procedent tant 
del terreny natural com de la plataforma de la carretera i els seus marges que es condueixen a 
punt d’evacuació ja sigui de forma directa o bé a traves d’obres transversals de drenatge 
longitudinal (OTDL). 

Com es pot veure a l’apartat esmentat  del projecte del 2004, 

En el cas de la conca que drena les cunetes del Camí Fondo (conca A), en ser aquesta conca 
de més entitat, el cabal de punta per a avinguda de 10anys de període de retorn s’avalua 
segons la formulació del mètode racional. 

Calcula els cabals punta de la conca A per diferents períodes de retorn i en resulta pel període de 
retorn de 10 anys:  QT=10anys= 1,04 m3/s. 

A l’apartat 2.-ESTUDI HIDRAULIC dimensiona les obres necessàries per desguassar els cabals 
estimats, i així al subapartat  2.2.-ELEMENTS DE DRENATGE LONGITUDINAL, dimensiona entre 
altres, les obres de drenatge longitudinal corresponents a la conca A. 

Defineix com a “OD Núm.1 entre el pk 0+651 i el PK 0+940”  el conjunt de elements següents: 

1. ODTL1, PK 0+651, DN 800 mm, tub de formigó, longitud 16 m 
2. Canalització drenatge longitudinal. Tipus CU-4 
3. ODTL2, PK 0+940, DN 1000 mm, tub de formigó, longitud 10 m 

La canalització tipus CU-4 està definida al plànol 15.2 Detalls de drenatge: cuneta trapezial, de 
base 0,5 m i talussos simètrics H2:V3, el càlat mínim de 1,40 m: 

 

3 Afectacions i actuacions previstes 

De resultes de la modificació de la rasant de la carretera per desplaçar el seu punt baix el més a 
prop possible de la Riera de Mas Ros, s’ha d’estudiar i justificar una secció nova per la cuneta 
tipus CU-4, com element del drenatge longitudinal de la carretera i dins del conjunt que forma 
l’obra de drenatge OD Núm.1. 

e resultes de la nova alineació del la cuneta CU-4 és necessari substituir l’actual obra (ODTL2) de 
desguàs a la Riera de Mas Ros per un de nova, com element del drenatge longitudinal de la 
carretera i dins del conjunt de l’obra de drenatge OD Núm.1. 

A continuació es justifica el dimensionament de la cuneta CU-4 i de l’ODTL2. 

4 Obra de drenatge OD Núm.1 

4.1 Introducció 

Actualment l’OD Núm.1 està formada per una cuneta en terres de secció trapezial paral·lela a la 
carretera pel seu marge esquerra, del pk 0+660 al pk  0+940, on desguassa a la Riera de Mas 
Ros mitjançant una obra de drenatge formada per un tub de formigó de Ø 80 cm. A la cuneta 
trapezial desguassen elements de recollida del drenatge longitudinal que es relacionen a 
continuació: 

• PK  0+776 perpendicular. A la dreta pou d’entrada amb reixa de fosa, tub de formigó de Ø 
100 cm , i sortida amb embocadura prefabricada de formigó. 

• OD núm. 2 - PK  0+810, en biaix. A la dreta pou d’entrada amb reixa de fosa, tub de 
formigó de Ø  60 cm, i sortida amb broc prefabricat de formigó. 

• OD núm. 3 - PK 0+898, en biaix. A la dreta pou d’entrada sobre cuneta de TTR-10 amb 
reixa de fosa, tub de formigó de Ø 40 cm, i sortida amb broc prefabricat de formigó. 
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Consideració important. Aquesta obra de drenatge no intercepta cap llera natural, és el desguàs 
del drenatge longitudinal de la carretera i d’una conca secundaria (norma 5.2-IC drenatge 
superficial) identificada amb el nom Camí Fondo ( conca A).  

Es considera necessari revisar el dimensionament de l’OD Núm. 1 per actualitzar d’acord amb la 
normativa vigent. 

4.2 Hidrologia 

4.2.1 Camí Fondo (conca A) 
S’ha fet un estudi hidrològic en base a la guia  tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de març 2003, publicada per l’ACA. 

D’acord amb l’annex 1. Càlcul del llindar d’escorrentiu, de la guia tècnica, primer es calcula el 
llindar d’escorrentiu P0 segons el model SCS. Posteriorment i d’acord amb l’annex 2. Mètode 
racional de la mateixa guia, es calcula el cabal punta QP. 

Dades inicials: 
1. La superfície de la conca S en km2 s’ha determinat sobre el plànol topogràfic de l’ICGC a 

escala 1:5000. De la mateixa forma s’ha fet per determinar la longitud L en Km i la pendent 
j en tant per u.  
Dades obtingudes del projecte de 2004:  S=0,108 Km2, L=0,765 Km i j=0,125 m/m  

2. D’acord amb la norma 5.2-IC de drenatge superficial de la Instrucció de Carreteres (Ordre 
FOM/298/2016 i modificada a l’Ordre FOM/185/2017), pel drenatge de plataforma i marges 
el període de retorn a considerar és de vint-i-cinc anys (T = 25 anys). 

 

Caracterització de la conca: 

1. El temps de concentració TC, és el primer paràmetre que caracteritza la conca. Es calcula 
mitjançant l’expressió de Témez per conques rurals, amb un grau d’urbanització no 
superior al 4% de l’àrea de al conca. 

2. El llindar d’escorrentiu P0, és el segon paràmetre que caracteritza la conca. Es determina a 
partir de la relació entre el llindar d’escorrentiu P0 i el nombre de la corba NC proposat per 
Témez per a la Península, per a humitat en condicions normals i segons l’ús del sòl, el 
pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl. 

Per determinar l’ús del sòl s’ha fet una visita de camp i s’ha contrastat amb la informació de 
l’ortofoto de l’ICGC (data del vol  2018-06  i edició 2019-09). La conca es troba en un terreny amb 
un pendent menor del 3%. S’han considerat les dades del projecte de 2004. 

Per determinar el grup de sol s’ha consultat la cartografia geològica de l’lCGC, a escala 1:250.000. 
S’han considerat les dades del projecte de 2004: 

• Argiles i còdols( grup de sòl tipus C, segons SCS) 

• Conglomerats, gresos i argiles (grup de sòl tipus B, segons SCS) 

• Calcàries (grup de sòl tipus A, segons SCS) 

• Margues i argiles (grup de sòl tipus C, segons SCS) 

• Gresos i conglomerats (grup de sòl tipus B, segons SCS) 

• Pissarres, quarsites i calcàries (grup de sòl tipus C, segons SCS) 

La precipitació diària màxima associada al període de retorn: 
A la conca de l’estudi li correspon, segons la publicació “Màximas lluvias diarias en la España 
peninsular” del Ministerio de Fomento (2001), una precipitació diària Pmig de 87 mm, un valor del 
coeficient de variació CV de 0,466. 
 

Amb les dades obtingudes i seguint les indicacions de l’annex 2 de la guia tècnica, calcularem el 
cabal punta QP per un període de retorn T =  25 anys. 

�� = � ×
�� × �	,� × �

3,6
 

S’adjunta a continuació la justificació del càlcul de la conca A. 

4.2.2 Drenatge longitudinal 
Com hem esmentat abans, hi ha un seguit d’obres de drenatge longitudinal que desguassen a 
l’obra de drenatge OD Núm. 1. Al projecte del 2004 es quantificava els cabals punta associats a 
períodes de retorn de T=10 anys. Actualment, com hem dit abans, el període de retorn per 
aquests elements és de T = 25 anys. 

Les conques que em de considerar són la 3 i la 4 i les dades del 2004 són: 

Conca Àrea

m2
QT

m3/s

T

anys
Pd,T

mm

3 8717 0,235 10 137

4 2370 0,088 10 137  

Per obtenir el cabal punta a desguassar per les cunetes s’aplica una fórmula senzilla, proposada 
per Témez per a condicions mitjanes espanyoles, que tant sols requereix de l’àrea de la conca 
d’aportació  i de la precipitació màxima associada a 25 anys de període de retorn, calculada també 
a partir de la formulació del Ministeri de Foment: els valors de Pmig i Cv són els mateixos, obtenint-
se una Pd,T=25 = 172 mm. Aquesta fórmula s’ajusta d’una manera excel·lent a les condicions de 
desguàs de plataformes pavimentades i talussos. 

L’expressió matemàtica de la fórmula que s’utilitza per a la obtenció del cabal és la següent: 

�� = 0,06 × ��,���� × log ��� × ��,�� 

On: 

• T és el període de retorn a considerar, en anys. T=25 anys tal com s’ha justificat per a 
elements de drenatge longitudinal. 

• S és la superfície de la conca d’aportació, en Km2. 

• Pd,T=25 és la precipitació diària màxima associada a 25 anys de període de retorn, en mm, 
Pd,T=25 = 172 mm. 

• QT és el cabal punta associat a un període de retorn de T anys, en m3/s. 

Per a cada conca de drenatge longitudinal considerada s’obtenen els resultats següents: 

Conca Àrea

m2
QT

m3/s

T

anys
Pd,T

mm

3 8717 0,412 25 172

4 2370 0,155 25 172  
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ESTUDI:

CURS:

A - HIDROLOGIA: Determinació del cabal d'aigua a desaiguar

A.1 - Dades inicials:  T , S Segons la Instrucció espanyola 5.2 IC IMD:  Alta (>2000) Mitja (>500)

Passos inferiors amb dificultats per desaiguar per gravetat 50 25

T (anys) = 25 Període Retorn Elements del drenatge superficial de la plataforma i marges 25 10

S (km2) = 0,108 Superfície Conca Obres de drenatge transversal (T=500 segons l'ACA) 100 100

A.2 - Caracterització de la Conca (Tc ;  P0)

A.2.1 - Temps de concentració de la conca, T c

Cas: 1
1 - Conca rural amb grau d'urbanització no superior al 4%  ---> Témez_I Lcurs pral. (km) = 0,765 <<< 1,2,3
2 - Conca urbanitzada amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_II pendent mitja, j (m/m) = 0,125 <<< 1,2,3
3 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 4%  ---> Témez_III Grau urbanitz.,  µ =
4 - Plataformes pavimentades i talussos, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m Tc (h) = 0,36 <<< 1,2,3
5 - Plataformes cobertes de vegetació, amb recorreguts d'aigua de 30 a 150 m

6 - Conca urbana amb grau d'urbanització superior al 10%  ---> Califòrnia Lrecorregut (m) =

Tc (h) =
1 - Conca rural amb grau d'urbanització no superior al 4%  ---> Témez_I

Tc = 0,36 hores Lmàxima (km) =

desnivell, H (m) =

Tc =

A.2.2 - Llindar d'escorrentiu, P 0  i nombre de corba NC

r = 1,30 Factor regional de correcció de P0

P0 = 88,6 mm Per a l'obtenció de Po, utilitzeu el Full "Po"

NC = 36,08 Humitat Tipus II

A.3 - Precipitació diaria màxima associada al període de retorn, T "Máximas lluvias diarias en la España peninsular" (Ministerio de Fomento, 2001)

4 5 6 7 9

Pmig (mm) = 87 T (anys) 10 25 50 100 500

Cv = 0,4660 KT 1,573 1,979 2,300 2,651 3,531

KA = 1,000 Coef. Simultanietat Pd,T  (mm) 137 172 200 231 307

Aplica KA ? Si (Si/No)

P'd,T = 172 mm P'd,T  (mm) 137 172 200 231 307

MÈTODE RACIONAL

MR.1 - Intensitat mitjana d'un aiguat de durada D=Tc, I D,T I1 / Id = 11 Intens. Horaria / Intens. Diaria

T (anys) 10 25 50 100 500

Id,T (mm/h) 5,70 7,17 8,34 9,61 12,80

ID,T = 141,49 mm/h ID,T (mm/h) 112,46 141,49 164,41 189,50 252,42

MR.2 - Coeficient d'escorrentiu,  C CT min = 0,30

T (anys) 10 25 50 100 500

Pd,T/P0 1,54 1,94 2,26 2,60 3,47

CT = 0,30 CT 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31

MR.3 - Coeficient d'uniformitat del mètode racional, K

K = 1,02

MR.4 - Cabal de desguàs, Q T  (Fórmula Racional)

T (anys) 10 25 50 100 500

QT  (m3/s) 1,03 1,30 1,51 1,74 2,41

QT = 1,30 m3/s

DRENATGE
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A.2.2 - HIDROLOGIA: Determinació del llindar d'escorrentiu Po

Coef corrector, r  = 1,30 Po (inicial) = mm Po = mm

ús del sol superf pend Po (mm) grup de sol (%) Po

(%) (%) A B C D A B C D (mm) NOTES
≥ 3 15 8 6 4 0,0 

 guaret ≥ 3 17 11 8 6 0,0 i) Caract. Hidrol.

< 3 20 14 11 8 0,0 

≥ 3 23 16 8 6 0,0 

 conreus en filera ≥ 3 25 16 11 8 0,0 

< 3 28 19 14 11 0,0 

≥ 3 29 17 10 8 0,0 

 cereals d'hivern ≥ 3 32 19 12 10 0,0 

26,8 < 3 34 21 14 12 62 38 4,9 

≥ 3 26 15 9 6 0,0 ii) Grup del sòl

 rotació conreus pobres ≥ 3 28 17 11 8 0,0 

< 3 30 19 13 10 0,0 

≥ 3 37 20 12 9 0,0 

 rotació conreus densos ≥ 3 42 23 14 11 0,0 

< 3 47 25 16 13 0,0 

24 14 8 6 0,0 

≥ 3 53 23 14 9 0,0 

69 33 18 13 0,0 

 praderies 81 41 22 15 0,0 

58 25 12 7 0,0 

< 3 81 35 17 10 0,0 

122 54 22 14 0,0 

244 101 25 16 0,0 

62 26 15 10 0,0 

≥ 3 80 34 19 14 0,0 

 plantacions regulars 101 42 22 15 0,0 

 d'aprofitament forestal 75 34 19 14 0,0 

< 3 97 42 22 15 0,0 

150 50 25 16 0,0 

40 17 8 5 0,0 

 masses forestals 60 24 14 10 0,0 

 (boscos, matolls, etc.) 7,7 75 34 22 16 100 5,8 

65,5 89 47 31 23 97 3 57,5 

122 65 43 33 0,0 

tipus de sol superf pend Po

(%) (%) (mm)

 roques permeables ≥ 3 3 0,0 

< 3 5 0,0 

 roques impermeables ≥ 3 2 0,0 

< 3 4 0,0 

 ferms granulars (no pavim) 2 0,0 

 empedrats 1,5 0,0 

 paviments (bitum o formig) 1 0,0 

100,0 Po (inicial) = 68,2 

pobre

mitja

bona

m. clara

clara

mitja

espessa

m. esp.

mitja

bona

m. bona

pobre

mitja

bona

N

R/N

R

N

m. bona

pobre

R

N

R/N

R

B. Sòls que quan estan molt

humits tenen una capacitat

d'infiltració moderada. Estan

formats per estrats de sòls de

potències moderades a grans,

amb litologies franco-sorrenques,

franques, franco-argilo-

sorrenques o franco-llimoses.

Normalment estan bé o 

C. Sòls en què l'aigua infiltra

lentament quan estan molt

humits. Estan formats per sòls de

poca o mitjana potència amb

litologies franco-argiloses, franco-

argilo-llimoses, llimoses o argilo-

sorrenques. Son sòls

imperfectament drenats.

R/N

pobre

mitja

bona

D. Sòls amb una infiltració molt

lenta quan estan molt humits.

Tenen estrats argilosos

superficials o propers a la

superfície. Estan pobrament o

molt pobrament drenats.

S'inclouen en aquest grup els

sòls amb nivells freàtics

permanentment propers a la sup

R, conreu segons la línia de 

màxima pendent.

N, conreu segons les corbes de 

nivell.

A. Sòls en què l'aigua infiltra

ràpidament, encara que estiguin

molt humits. Estan formats per

sòls granulars de gran potència

(espessor de la capa de sòl),

bàsicament sorres i sorres

llimoses.

DRENATGE

SUPERFICIAL

caract

hidrol

R

CTRA. JUIÀ-CELRÀ

CONCA A

ESTUDI:

CURS:

88,6 68,2 

N

R/N

R/N

R

N
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4.3 Estudi hidràulic 

L’estudi hidràulic es farà mitjançant l’aplicació de la fórmula de Manning: 

������� =
!�ℎ� × #�ℎ�� $⁄ × ��

& �⁄

'
 

• n és el coeficient de fregament/rugositat de Manning. 

Material n n càlcul 

Cuneta sense vegetació 0,020-0,025 - 

Cuneta revestida amb formigó in situ 0,013-0,017 0,017 

Tub de formigó 0,012-0,017 0,017 

• S0 : pendent del conducte. 

• A(h) : àrea del tub,  marc o cuneta. 

• R(h) : radi hidràulic del tub, marc o cuneta. 
 

En funció del cabal punta QP per un període de retorn T= 25 anys obtingut a l’estudi hidrològic, es 
dimensiona l’obra de drenatge necessària per evacuar aquest cabal. 

Element Conca Q25 

ODTL2 

Conca A 1,30 

Conca 3 0.412 

Conca 4 0,155 

Total 1,87 

CU-4 Conca A 1,30 

 
 
Per l’ODTL2, el cabal punta Q25 = 1,87 m3/s, és suficient una secció circular de diàmetre 1,0 m de 
formigó com es veu al quadre adjunt. Es projecta una obra de 6,6 m de longitud amb tubs de 
formigó en massa de Ø 100 cm, amb aletes de formigó armat a entrada i sortida, i un rastrell 
d’escullera a la sortida per evitar la soscavació. 
 
Per la cuneta CU-4 el Q25 = 1,30 m3/s i es parteix d’una secció trapezial de base 0,80 m i talussos 
H3:V2, on s’estudien dos trams: el primer amb pendent longitudinal 0,7 % i el segon amb pendent 
longitudinal 2,4 %. El resultat és una CU-4 revestida de formigó: la primera de 80 cm de calat 
mínim i la segona de 60 cm de calat mínim. 
 
En tractar-se  l’ OD núm. 1 del desguàs del drenatge longitudinal de la carretera no es consideren 
les dimensions mínimes establertes a la guia tècnica “Recomanacions tècniques per al disseny 
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai pluvial” de juny 2006, publicada per l’ACA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTUDI:

CURS:

B - HIDRÀULICA: Dispositius de desguàs

B.1 - Velocitats de circulació de l'aigua segons el revestiment

Tipus de revestiment vmax  (m/s)

Mamposteria, roques dures, formigó 3,0  a  6,0 (vmin = 1,0 m/s, per sedimentació)

Conglomerats, pissarres dures, roques toves 1,4  a  2,4

Herba ben cuidada en qualsevol classe de terreny 1,2  a  1.8

Pissarra tova 1,5  a  1,8

Coberta vegetal, graves grosses, pissarres toves 1,2  a  1,5

Argila, grava 1,2  a  1,5

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,6  a  1,2

Sorra argilosa dura o marga 0,6  a  0,9

Sorra fina o llim amb poca argila 0,2  a  0,6

B.2 - Càlcul hidràulic de seccions circulars, triangulars, rectangulars o trapezoidals

Per defecte Usuari Contravalor

Q (m3/s) = 2,41 1,87 1,87 Cabal de disseny

Secció Tipus: 1 Pendents dels laterals   (Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal)

>>> 1 - Secció Circular V:H (1)   1 : 1,5
2 - Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal V:H (2)   1 : 1,5

Calat Normal Calat Crític

B0, φ= 1,00 m  B0, φ= 1,00 m  

S0 = 0,015 m/m  Pendent longitudinal

 n = 0,017 Coeficient de rugositat de Manning

h_norm = 0,696 m Ok! Ok! h_crit = 0,787 m

α = 3,94852 α = 4,36267

B = 0,92 m B = 0,82 m

A = 0,58 m2 A = 0,66 m2

Pm = 1,97 m Pm = 2,18 m

R = 0,30 m R = 0,30 m

Kt = 15,24 m3/s Kt = 17,62 m3/s

Q(h) = 1,87 m3/s Q(h) = 1,87 m3/s

vaigua = 3,20 m/s vcrit = 2,82 m/s

Fr = 1,28 Règim Ràpid Fr = 1,00 Règim Crític

QT - Q(h) = 0,000 0,000 = QT - Q(h) 

Check Ok! Ok! Check0,00

SOLVER  Ok !

 Amplada base, o Diàmetre

Número de Froude

Calat assolit (SOLVER…)

Radi hidràulic,  R = A / Pm

Transport (conveyance),  Kt = (1/n)·A·R^(2/3)

Cabal associat a calat h

Velocitat de circulació de l'aigua

Obertura angular (Secc. Circulars)

CTRA. JUIÀ-CELRÀ

CONCA A + 3 + 4 (ODTL2)

Mirall d'aigua (amplada de la superfície d'aigua)

Àrea mullada per l'aigua en la secció transversal

Perímetre mullat

DRENATGE

SUPERFICIAL

n

ShRhA
QManning

2/1

0

3/2
)()( ⋅⋅

=
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CU-4 REVESTIDA FORMIGÓ, trapezial B 80 cm, h 80 cm, pendent 0,7% 

ESTUDI:

CURS:

B - HIDRÀULICA: Dispositius de desguàs

B.1 - Velocitats de circulació de l'aigua segons el revestiment

Tipus de revestiment vmax  (m/s)

Mamposteria, roques dures, formigó 3,0  a  6,0 (vmin = 1,0 m/s, per sedimentació)

Conglomerats, pissarres dures, roques toves 1,4  a  2,4

Herba ben cuidada en qualsevol classe de terreny 1,2  a  1.8

Pissarra tova 1,5  a  1,8

Coberta vegetal, graves grosses, pissarres toves 1,2  a  1,5

Argila, grava 1,2  a  1,5

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,6  a  1,2

Sorra argilosa dura o marga 0,6  a  0,9

Sorra fina o llim amb poca argila 0,2  a  0,6

B.2 - Càlcul hidràulic de seccions circulars, triangulars, rectangulars o trapezoidals

Per defecte Usuari Contravalor

Q (m3/s) = 2,41 1,87 1,87 Cabal de disseny

Secció Tipus: 2 >>> Pendents dels laterals   (Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal)

1 - Secció Circular >>> V:H (1)   1 : 1,5

>>> 2 - Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal >>> V:H (2)   1 : 1,5

Calat Normal Calat Crític

B0, φ= 0,80 m  B0, φ= 0,80 m  

S0 = 0,007 m/m  Pendent longitudinal

 n = 0,017 Coeficient de rugositat de Manning

h_norm = 0,524 m Ok! Ok! h_crit = 0,579 m

α = --- α = ---

B = 2,37 m B = 2,54 m

A = 0,83 m2 A = 0,97 m2

Pm = 2,69 m Pm = 2,89 m

R = 0,31 m R = 0,33 m

Kt = 22,31 m3/s Kt = 27,38 m3/s

Q(h) = 1,87 m3/s Q(h) = 1,87 m3/s

vaigua = 2,25 m/s vcrit = 1,93 m/s

Fr = 1,21 Règim Ràpid Fr = 1,00 Règim Crític

QT - Q(h) = 0,000 0,000 = QT - Q(h) 

Check Ok! Ok! Check

Cabal associat a calat h

Velocitat de circulació de l'aigua

Obertura angular (Secc. Circulars)

0,00

SOLVER  Ok !

 Amplada base, o Diàmetre

Número de Froude

Calat assolit (SOLVER…)

Radi hidràulic,  R = A / Pm

Transport (conveyance),  Kt = (1/n)·A·R^(2/3)

DRENATGE

SUPERFICIAL

CTRA. JUIÀ-CELRÀ

CONCA A + 3 + 4 (CU-4 FORMIGÓ)

Mirall d'aigua (amplada de la superfície d'aigua)

Àrea mullada per l'aigua en la secció transversal

Perímetre mullat

n

ShRhA
QManning

2/1

0

3/2
)()( ⋅⋅

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU-4 REVESTIDA FORMIGÓ, trapezial B 80 cm, h 60 cm, pendent 2,4% 

ESTUDI:

CURS:

B - HIDRÀULICA: Dispositius de desguàs

B.1 - Velocitats de circulació de l'aigua segons el revestiment

Tipus de revestiment vmax  (m/s)

Mamposteria, roques dures, formigó 3,0  a  6,0 (vmin = 1,0 m/s, per sedimentació)

Conglomerats, pissarres dures, roques toves 1,4  a  2,4

Herba ben cuidada en qualsevol classe de terreny 1,2  a  1.8

Pissarra tova 1,5  a  1,8

Coberta vegetal, graves grosses, pissarres toves 1,2  a  1,5

Argila, grava 1,2  a  1,5

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,6  a  1,2

Sorra argilosa dura o marga 0,6  a  0,9

Sorra fina o llim amb poca argila 0,2  a  0,6

B.2 - Càlcul hidràulic de seccions circulars, triangulars, rectangulars o trapezoidals

Per defecte Usuari Contravalor

Q (m3/s) = 2,41 1,30 1,30 Cabal de disseny

Secció Tipus: 2 >>> Pendents dels laterals   (Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal)

1 - Secció Circular >>> V:H (1)   1 : 1,5

>>> 2 - Secció Triangular, Rectangular o Trapezoidal >>> V:H (2)   1 : 1,5

Calat Normal Calat Crític

B0, φ= 0,80 m  B0, φ= 0,80 m  

S0 = 0,024 m/m  Pendent longitudinal

 n = 0,017 Coeficient de rugositat de Manning

h_norm = 0,318 m Ok! Ok! h_crit = 0,479 m

α = --- α = ---

B = 1,75 m B = 2,24 m

A = 0,41 m2 A = 0,73 m2

Pm = 1,95 m Pm = 2,53 m

R = 0,21 m R = 0,29 m

Kt = 8,39 m3/s Kt = 18,67 m3/s

Q(h) = 1,30 m3/s Q(h) = 1,30 m3/s

vaigua = 3,20 m/s vcrit = 1,79 m/s

Fr = 2,13 Règim Ràpid Fr = 1,00 Règim Crític

QT - Q(h) = 0,000 0,000 = QT - Q(h) 

Check Ok! Ok! Check

Cabal associat a calat h

Velocitat de circulació de l'aigua

Obertura angular (Secc. Circulars)

0,00

SOLVER  Ok !

 Amplada base, o Diàmetre

Número de Froude

Calat assolit (SOLVER…)

Radi hidràulic,  R = A / Pm

Transport (conveyance),  Kt = (1/n)·A·R^(2/3)

DRENATGE

SUPERFICIAL

CTRA. JUIÀ-CELRÀ

CONCA A  (CU-4 formigó)

Mirall d'aigua (amplada de la superfície d'aigua)

Àrea mullada per l'aigua en la secció transversal

Perímetre mullat

n

ShRhA
QManning

2/1

0

3/2
)()( ⋅⋅

=
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ICGC - PLÀNOL GEOLÒGIC. Escala 1:250.000. 
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ICGC - PLANOL TOPOGRÀFIC. Escala 1:5.000. 

 

CONCA A 
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ICGC – ORTOFOTO. Escala 1:5.000 (50cm/px) Vigent 
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ANNEX 5 

PLA D’OBRES 

  



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià). 

 

ANNEX 5. PLA D’OBRES 

PLA D'OBRA

en mesos

REPLANTEIG, MARCATGES… .
DEMOLICIONS i ENDERROCS . .

MOVIMENT DE TERRES . . . .

FERMS i PAVIMENTS . .

DRENATGE . .

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ .

INTEGRACIÓ ENTORN .

SEGURETAT VIAL, SENYALIT, DESVIA… . . . . . . . .

NETEJA D'OBRA .

EXECUCIÓ MATERAL 49.689,47 € EXECUCIÓ MATERAL 111.617,38 €

D.G. i B. I. 9.441,00 € D.G. i B. I. 21.207,30 €

Subtotal 59.130,47 € Subtotal 132.824,68 €

21 % IVA 12.417,40 € 21 % IVA 27.893,18 €

TOTAL 71.547,87 € TOTAL 160.717,86 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 232.265,72 €

Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià).

MES 1 MES 2
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ANNEX 6 SERVEIS AFECTATS 

 

1 SERVEIS AFECTATS 

El present annex té com a objecte la definició dels serveis existents, presents a la zona d’actuació 
de les obres definides en aquest projecte. 

Les obres del projecte de “Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, 
entre el PK 0+680 i 1+000, T.M. Juià” es troben situades a la comarca del Baix Empordà, entre els 
municipis de Celrà i Juià. 

2 TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Els treballs per determinar quines instal·lacions i serveis es veuran afectats per les obres de 
condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, T.M. Juià, han consistit en 
consultes efectuades a les companyies de serveis i organismes per conèixer quins serveis hi ha a 
la zona del projecte. L’objectiu final és estudiar quines instal·lacions i serveis, siguin públics o 
privats, puguin ésser afectats per les obres del projecte i definir i valorar la seva modificació o 
restitució. 

Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte i la cartografia a escala 
1:1000 i s’han efectuat les consultes pertinents a través de la plataforma eWise d’Acefat 
(HTTP://EWISE.ACEFAT.COM). La investigació realitzada ha permès recopilar la informació que 
es recull en aquest annex per identificar cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària. 

A partir de les dades inicials, s’han iniciat contactes amb les companyies propietàries de les 
instal·lacions, segons els tipus i característiques dels serveis, i s’han verificat les afeccions amb 
les dades de camp preses i per tal d’obtenir la situació i tipus de les instal·lacions subterrànies, 
d’acord amb la informació aproximada subministrada per les companyies propietàries. 

3 RELACIÓ D’ENTITATS I GESTIONS DESENVOLUPADES AMB LES COMPANYIES 

A continuació s’adjunta el resum de companyies, entitats i organismes consultats, que poden estar 
afectats per les obres. Aquestes entitats o companyies han estat: 

- ENDESA 
- VODAFONE-ONO 
- TELEFÓNICA, S.A. 
- GAS NATURAL (no afecta) 

 

A continuació s’inclouen les dades proporcionades per les companyies des de la plataforma 
eWise. 

En el cas de que aquests serveis existents o d’altres siguin incompatibles a les obres projectades 
es desplaçaran a la zona de domini públic. 

4 DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 

4.1 Línies elèctriques 

Les línies elèctriques existents a la zona de projecte pertanyen a la companyia ENDESA, i 
corresponen a línies d’alta i mitja tensió i línies de baixa tensió. 

Segons el plànols adjunts, hi ha un línia de AT-MT soterrada al PK 0+680 de projecte, 
aparentment no s’afecta amb el cunetó de l’esquerra. 
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MAPA INDICE Proyecto: 513703 Descripción: Cond. tram 0+680-1+000 ctra. GIV-6708 (TM JUIÀ).



Ref: 513703

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 23/03/2020, Ref: 513703, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 513703 - 13549212 - AT-MT, 513703 - 13549213 - AT-MT,
513703 - 13549237 - BT, 513703 - 13549238 - BT



MAPA ÍNDICEPlano:Ref: 513703

1:1263

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:491811.49Y:4652407.12Fecha: 23/03/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION AT/MTPlano:Ref: 513703 - 13549212

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:491724.27; Y:4652426.8Fecha: 23/03/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION AT/MTPlano:Ref: 513703 - 13549213

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:491903.32; Y:4652375.09Fecha: 23/03/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION BTPlano:Ref: 513703 - 13549212

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:491724.27; Y:4652426.8Fecha: 23/03/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION BTPlano:Ref: 513703 - 13549213

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:491903.32; Y:4652375.09Fecha: 23/03/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Tramos AT Tramos MT Tramos BT

Aéreo Aéreo desnudo Aéreo Trenzado

Subterráneo o Submarino Aéreo Aéreo desnudo

Aereo Fuera de Servicio Subterráneo o Submarino Subterráneo o Submarino

Subterraneo o Submarino Fuera de Servicio Aéreo Trenzado Fuera de Servicio Aéreo Trenzado Fuera de Servicio

Aéreo Desnudo Fuera de Servicio Aéreo Desnudo Fuera de Servicio

Subterráneo Fuera de Servicio Subterráneo Fuera de Servicio

Trazas AT Trazas MT Trazas BT

Aérea AT Aérea MT Aérea BT

Subterránea AT Subterránea MT Subterránea BT

Canalización Canalización Canalización

Galería de servicio Galería de servicio Galería de servicio

Subestaciones AT Centros de Distribución Comunicaciones

Subestación PT Nodos FO

Subterráneo

Subestación Fuera de Servicio Centro de Distribución Aéreo

PT Fuera de Servicio

Centro de Distribucion Fuera de Servicio

Arquetas

AT

MT

BT



                                                         
                                                         
                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 1 

 
 

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 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. 
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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 Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
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). 
 
 
 
 



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
513703-13549216

Barcelona, a 23/03/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 513703 Punt: 5010565Cond. tram 0+680-1+000 ctra. GIV-6708 (TM JUIÀ).

Data de lliurament:
23 de marzo de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 491724.2737 Y: 4652426.7977



Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
513703-13549217

Barcelona, a 23/03/2020
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya



VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 513703 Punt: 5010566Cond. tram 0+680-1+000 ctra. GIV-6708 (TM JUIÀ).

Data de lliurament:
23 de marzo de 2020

CANALIZACIÓN

POSTE

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 491903.3177 Y: 4652375.0942



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 513703-13549218

Fecha: 23/03/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(491734.274/4652426.798)
Projecte: 513703
Coordenades: 491724.2737,4652426.7977

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 513703 Punto: 5010565513703 -5010565

Cond. tram 0+680-1+000 ctra. GIV-6708 (TM JUIÀ).

Fecha Entrega:

23 de marzo de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 491724.2737 Y: 4652426.7977



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 513703-13549219

Fecha: 23/03/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(491893.318/4652375.094)
Projecte: 513703
Coordenades: 491903.3177,4652375.0942

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 513703 Punto: 5010566513703 -5010566

Cond. tram 0+680-1+000 ctra. GIV-6708 (TM JUIÀ).

Fecha Entrega:

23 de marzo de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 491903.3177 Y: 4652375.0942



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià). 
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TERRENYS AFECTATS 
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ANNEX 7 TERRENYS AFECTATS 

1. EXPROPIACIONS 

1.1 Parcel·laris 

Les expropiacions s’han fet utilitzant els plànols cadastrals. També s’ha tingut en compte les 
afectacions resultat de les obres del projecte “Condicionament d’un tram de la carretera GI-V-6708 
de Celrà a Juià” de febrer de 2004. 

1.2 Relació de propietaris afectats 

Superposant els plànols amb els nous trams de la carretera i els plànols cadastrals s’ha confeccionat 
la relació de propietaris afectats. Conforme amb la Llei de Carreteres de Catalunya (Llei 7/1993, 
article 24) s’han afegit les zones de domini públic amb una franja de terreny de 3 m d’amplada a 
cada costat de la carretera.  

La superfície total que es precisa definitivament: 

 Superfície afectació obra ..........................................................373,87 m2 

 Superfície afectació domini públic ............................................729,51 m2 

 Total superfície afectada .....................................................1.103,38 m2 

 

A continuació es presenta la taula amb la relació dels propietaris afectats. També s’ajunten al final 
d’aquest annex els plànols on es representen les superfícies. 

 



Condicionament de la carretera GIV-6542 a Tamariu, de l’inici al trencant de Cala Pedrosa, amb via verda lateral (TM de Palafrugell) 
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TERME MUNICIPAL:

PROJECTE: 

RELACIÓ DE TERRENYS AFECTATS

Núm. 

finca
Polígon Parcel·la Subparcel·la Classe

Cultiu/Aprofit

ament
Cognoms Nom / Raó social Dret Domicili fiscal Núm. E P P CP Municipi Província Obra Domini públic

1 1 69 0 rústica secà 18,64 209,94

2 1 68 0 rústica secà 355,23 519,57

Suma 373,87 729,51

TOTAL 1.103,38

JUIÀ

Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià).

LOCALITZACIÓ PROPIETARI
TERRENYS AFECTATS

Superficie [m2]
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MEMÒRIA 

 
  
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  
(TM de Juià). 

  

1.2. Objecte 
 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la 
seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 
mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 
presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 
Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor         : Diputació de Girona 
NIF            : P-1700000-A 
Adreça                 : Pujada Sant Martí, 5 
Població              : 17004 - Girona 

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor E.B.S.S.   : Ferran Bencomo Mora 
Titulació/ns  : Enginyer tècnic d'obres públiques 
Col·legiat  núm.    : 5849 
Despatx professional : Diputació de Girona, Servei de Xarxa Viària Local. 
Població              : Girona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  

4.1. Tipologia de l'obra 
 

Aquesta obra consisteix en l’adequació d’un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià. El 
tram afecta va del pk 0+680 a pk 1+000, de longitud 320 m. Es preveu aixecar la rasant de la 
carretera per desplaçar el punt baix del tram a la zona de la Riera de Mas Ros. La secció de la 
carretera es 6/7: dos carrils de 3 i dos vorals de 0,5 m. Al costat esquerra es fa una berma de 0,5 
m i al marge dret es conserven i si es el cas es reposen les cunetes transitables TTR-10. 
 
Al marge esquerra es fa una cuneta trapezial revestida de formigó. Al final de la cuneta es fa una 
obra de drenatge (OD1) amb tub de formigó de diàmetre 100 cm i embocadures prefabricades. El 
desguàs de l’OD1 a la riera es fa amb un rastrell d’escullera. 

  

4.2. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Telèfons i adreces d’interès (CAP, Hospital, Ambulàncies, Bombers, Policia,...) 
EMERGÈNCIES 112 
CAP Celrà 972 49 25 00 
HOSPITAL TRUETA Girona  

  

4.3. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 161.683,98 €. 

  

4.4. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
  

4.5. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 7 persones. 
  

4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
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4.7. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BARRERES 
CLAUS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
Familia 4PZ 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PUNTALS 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

  

4.8. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Motoanivelladora de 125 hp 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 24 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Bombí per a proves de canonades 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 

  

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 
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5.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 

• Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

  

7.1. Manipulació 

 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
  

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
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comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest 
àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE 
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

8.1. Serveis afectats 
 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 
d’execució 
 
 
 

 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  

8.2. Característiques de l'entorn 
 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, 
zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a 
escola o a hospital,etc.) 

  

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  

10. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  

10.1. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
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tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

10.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  

10.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 
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                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment 
Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  

10.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

10.5. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià). 

 

ANNEX 8 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT   Pàgina:  8 
 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la 
pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 
poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 
d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 
protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
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A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i 
IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o 
explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 
no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 
risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin 
a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà 
el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es 
tracti. 

  

10.6. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 
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metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 
l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

11. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer 
i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 
en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
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2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 

de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11X003 u 
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u 
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 
amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m 
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u 

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u 
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  

13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 
provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 
apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 
control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants 
i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

15. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
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l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 

aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 

la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 
  
  

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 
les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià). 

 

ANNEX 8 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT   Pàgina:  13 
 

  

17. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

17.1. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 

• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  

• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
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Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

18.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
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19. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 

I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

20 

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 

G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
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I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ  

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 

CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 

TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 

COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

BUFADES DE VENT FORTES 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

 
  

 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 

treball específic 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

21 

 
  

G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000045 Formació 9 /18 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

  



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 28,55000 €

A0121000 h Oficial 1a 26,95000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 32,35000 €

A013U001 h Ajudant 23,50000 €

A0140000 h Manobre 22,51000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,27000 €

A0160000 h Peó 23,01000 €

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,72000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 62,41000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 80,38000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 20,65000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 18,28000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 123,66000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 66,24000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 82,43000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 79,20000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 180,65000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 49,27000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 56,12000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 69,84000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 86,03000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 144,79000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 13,00000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 61,60000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 66,13000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 74,62000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 76,04000 €

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 145,17000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 46,79000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 48,92000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,25000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 92,42000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 100,66000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 43,35000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 54,82000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 48,27000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 51,38000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 63,15000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 120,56000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 8,46000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,06000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 118,21000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 35,95000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 67,50000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 48,80000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 78,94000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 83,52000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 43,33000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 31,21000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 19,64000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,60000 €

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL
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MAQUINÀRIA

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,65000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,68000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,31000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,77000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,98000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 61,97000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 44,46000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 6,41000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 8,17000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 21,24000 €

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,79000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 20,93000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,62000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,72000 €

B0442003 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 22,08000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 439,09000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,36000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,37000 €

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

70,13000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,98000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 69,80000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,74000 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 109,74000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,51000 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,23000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,62000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,77000 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 3,17000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 26,21000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,58000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 4,41000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,00000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,02000 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,36000 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,16000 €

B4PZZ040 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN400, segons plànols 78,16000 €

B4PZZ050 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN500, segons plànols 90,57000 €

B4PZZ100 u Broc prefabricat formigó armat per a tub de formigó de  Ø 100 cm 566,75000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 3,06000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 3,73000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 1,09000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

27,36000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

29,07000 €

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

63,37000 €

BBM1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

63,64000 €

BBM21006 m Barrera metàl·lica simple,tipus AS-BLB.D d'ASEBAL o equivalent, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, , material auxiliar i captafars, p.p. de
topall final amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,7 segons UNE-EN 1317-2

25,50000 €

BBM2U125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de

360,79000 €

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL
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MATERIALS

fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U640 m Part proporcional de pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a muntatge de
barrera metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció doble ona recuperada de la
pròpia obra

6,82000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 11,36000 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 12,56000 €

BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 18,28000 €

BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm 64,17000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 7,81000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 9,85000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,98000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,10000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 4,50000 €

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 FB2YU640 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple,
tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra, incloent part
proporcional de pal de perfil C-120 cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars i p.p.
de topall final, inclòs enclavament i soldadures o
ancoratge amb poste-placa, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 28,000 14,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 28,55000 = 1,01964

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,27000 = 1,66214

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 26,95000 = 1,92500

Subtotal: 4,60678 4,60678

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 48,27000 = 0,86196

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 6,41000 = 0,22893

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,65000 = 0,13036

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 31,21000 = 1,11464

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 8,46000 = 0,30214

Subtotal: 2,63803 2,63803

Materials

BBM2U640 m Part proporcional de pal C-120, elements de fixació,
material auxiliar i captafars per a muntatge de barrera
metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de
secció doble ona recuperada de la pròpia obra

1,000      x 6,82000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000

COST DIRECTE 14,06481
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,76805

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,6667 /R x 23,27000 = 15,51411

A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 26,95000 = 2,24494

A0112000 h Cap de colla 0,0667 /R x 28,55000 = 1,90429

Subtotal: 19,66334 19,66334

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,0833 /R x 4,68000 = 0,38984

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0333 /R x 61,25000 = 2,03963

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0167 /R x 82,43000 = 1,37658

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,3333 /R x 20,65000 = 6,88265

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,3333 /R x 80,38000 = 26,79065

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 37,47935 37,47935

COST DIRECTE 57,14269
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,99982

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 5,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 23,27000 = 1,10765

A0112000 h Cap de colla 0,0095 /R x 28,55000 = 0,27123

Subtotal: 1,37888 1,37888

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0476 /R x 62,41000 = 2,97072

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0048 /R x 82,43000 = 0,39566

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0095 /R x 48,92000 = 0,46474

Subtotal: 3,83112 3,83112

COST DIRECTE 5,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,47050

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 26,95000 = 2,24494

A0112000 h Cap de colla 0,0167 /R x 28,55000 = 0,47679

Subtotal: 2,72173 2,72173

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,0833 /R x 18,28000 = 1,52272

Subtotal: 1,52272 1,52272

COST DIRECTE 4,24445
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45667

P-5 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.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0013 /R x 23,27000 = 0,03025
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,0007 /R x 26,95000 = 0,01887

A0112000 h Cap de colla 0,0002 /R x 28,55000 = 0,00571

Subtotal: 0,05483 0,05483

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0007 /R x 48,80000 = 0,03416

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,002 /R x 92,42000 = 0,18484

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0007 /R x 66,24000 = 0,04637

C110U085 h Fresadora de paviment 0,0007 /R x 123,66000 = 0,08656

Subtotal: 0,35193 0,35193

COST DIRECTE 0,40676
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42710

P-6 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja de la superfície,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0048 /R x 23,27000 = 0,11170

A0112000 h Cap de colla 0,0005 /R x 28,55000 = 0,01428

Subtotal: 0,12598 0,12598

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0024 /R x 66,24000 = 0,15898

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0024 /R x 48,92000 = 0,11741

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0024 /R x 48,80000 = 0,11712

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0048 /R x 86,03000 = 0,41294

Subtotal: 0,80645 0,80645

COST DIRECTE 0,93243
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97905

P-7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part
proporcional de suports

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0476 /R x 23,27000 = 1,10765

A0121000 h Oficial 1a 0,0238 /R x 26,95000 = 0,64141

A0112000 h Cap de colla 0,0048 /R x 28,55000 = 0,13704

Subtotal: 1,88610 1,88610

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,0238 /R x 4,68000 = 0,11138

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0238 /R x 46,79000 = 1,11360
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PARTIDES D'OBRA

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,0119 /R x 79,20000 = 0,94248

Subtotal: 2,16746 2,16746

COST DIRECTE 4,05356
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25624

P-8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 43,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 23,27000 = 11,63500

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 26,95000 = 6,73750

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 28,55000 = 1,42750

Subtotal: 19,80000 19,80000

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,250 /R x 20,65000 = 5,16250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 48,27000 = 12,06750

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 4,68000 = 1,17000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0625 /R x 46,79000 = 2,92438

Subtotal: 21,32438 21,32438

COST DIRECTE 41,12438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,18060

P-9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 50,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 22,51000 = 2,81375

A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 28,55000 = 0,71375

Subtotal: 3,52750 3,52750

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x 80,38000 = 20,09500

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,125 /R x 69,84000 = 8,73000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,25000 = 15,31250

Subtotal: 44,13750 44,13750
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 47,66500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,38325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,04825

P-10 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i
150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i
recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 107,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 22,51000 = 7,50258

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 26,95000 = 8,98244

A0112000 h Cap de colla 0,0667 /R x 28,55000 = 1,90429

Subtotal: 18,38931 18,38931

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,6667 /R x 48,92000 = 32,61496

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,3333 /R x 69,84000 = 23,27767

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,3333 /R x 80,38000 = 26,79065

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,3333 /R x 4,68000 = 1,55984

Subtotal: 84,24312 84,24312

COST DIRECTE 102,63243
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,13162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,76405

P-11 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 14,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0833 /R x 22,51000 = 1,87508

A0112000 h Cap de colla 0,0167 /R x 28,55000 = 0,47679

Subtotal: 2,35187 2,35187

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0833 /R x 48,92000 = 4,07504

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0417 /R x 56,12000 = 2,34020

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0833 /R x 62,41000 = 5,19875

Subtotal: 11,61399 11,61399
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,96586
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66415

P-12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 2,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0103 /R x 23,27000 = 0,23968

A0112000 h Cap de colla 0,0021 /R x 28,55000 = 0,05996

Subtotal: 0,29964 0,29964

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0205 /R x 61,25000 = 1,25563

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0103 /R x 66,24000 = 0,68227

Subtotal: 1,93790 1,93790

COST DIRECTE 2,23754
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34942

P-13 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0015 /R x 28,55000 = 0,04283

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 23,27000 = 0,13729

Subtotal: 0,18012 0,18012

Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,0176 /R x 100,66000 = 1,77162

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0029 /R x 80,38000 = 0,23310

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,0012 /R x 144,79000 = 0,17375

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0059 /R x 180,65000 = 1,06584

Subtotal: 3,24431 3,24431

COST DIRECTE 3,42443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59565

P-14 G226Z020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
Tipus terraplè amb classificació mínima de sòl
adequat tipus 1 i CBR>6.

Rend.: 171,000 6,17 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 28,55000 = 0,03306

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 23,27000 = 0,13703

Subtotal: 0,17009 0,17009

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 76,04000 = 0,44779

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 86,03000 = 0,50662

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 66,13000 = 0,19143

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 43,35000 = 0,12549

Subtotal: 1,27133 1,27133

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,79000 = 0,08950

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,62000 = 4,34400

Subtotal: 4,43350 4,43350

COST DIRECTE 5,87492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16867

P-15 G226Z030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric. Tipus terraplè amb
classificació mínima de sòl tolerable tipus 0.

Rend.: 171,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 23,27000 = 0,13703

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 28,55000 = 0,03306

Subtotal: 0,17009 0,17009

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 86,03000 = 0,50662

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 66,13000 = 0,19143

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 76,04000 = 0,44779

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 43,35000 = 0,12549

Subtotal: 1,27133 1,27133

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,79000 = 0,08950

Subtotal: 0,08950 0,08950

COST DIRECTE 1,53092
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60747
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PARTIDES D'OBRA

P-16 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 22,51000 = 0,15082

A0112000 h Cap de colla 0,0017 /R x 28,55000 = 0,04854

Subtotal: 0,19936 0,19936

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0067 /R x 76,04000 = 0,50947

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0033 /R x 43,35000 = 0,14306

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0033 /R x 66,13000 = 0,21823

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0067 /R x 86,03000 = 0,57640

Subtotal: 1,44716 1,44716

Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 5,72000 = 6,86400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,79000 = 0,08950

Subtotal: 6,95350 6,95350

COST DIRECTE 8,60002
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03002

P-17 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0043 /R x 23,27000 = 0,10006

A0121000 h Oficial 1a 0,0043 /R x 26,95000 = 0,11589

A0112000 h Cap de colla 0,0007 /R x 28,55000 = 0,01999

Subtotal: 0,23594 0,23594

Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,0043 /R x 3,31000 = 0,01423

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0014 /R x 48,92000 = 0,06849

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0003 /R x 86,03000 = 0,02581

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0003 /R x 69,84000 = 0,02095

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0003 /R x 82,43000 = 0,02473

Subtotal: 0,15421 0,15421

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,39015
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40966

P-18 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 1,000 38,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1429 /R x 23,27000 = 3,32528

A0112000 h Cap de colla 0,0286 /R x 28,55000 = 0,81653

Subtotal: 4,14181 4,14181

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,1429 /R x 69,84000 = 9,98014

Subtotal: 9,98014 9,98014

Materials

B0442003 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 800 a 1.200
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 22,08000 = 22,08000

Subtotal: 22,08000 22,08000

COST DIRECTE 36,20195
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,01205

P-19 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 22,51000 = 0,90040

A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 23,50000 = 0,47000

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 26,95000 = 0,53900

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 28,55000 = 0,14275

Subtotal: 2,05215 2,05215

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

0,105      x 70,13000 = 7,36365

Subtotal: 7,36365 7,36365

COST DIRECTE 9,41580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,88659
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PARTIDES D'OBRA

P-20 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

Rend.: 1,000 2,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0037 /R x 28,55000 = 0,10564

A013U001 h Ajudant 0,0148 /R x 23,50000 = 0,34780

A0121000 h Oficial 1a 0,0148 /R x 26,95000 = 0,39886

Subtotal: 0,85230 0,85230

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,0074 /R x 6,41000 = 0,04743

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,0074 /R x 3,65000 = 0,02701

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0011 /R x 63,15000 = 0,06947

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,003 /R x 120,56000 = 0,36168

Subtotal: 0,50559 0,50559

Materials

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250      x 0,36000 = 0,09000

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i una capa d'emprimació
antioxidant

1,050      x 1,16000 = 1,21800

Subtotal: 1,30800 1,30800

COST DIRECTE 2,66589
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79918

P-21 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 109,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 22,51000 = 1,80080

A013U001 h Ajudant 0,080 /R x 23,50000 = 1,88000

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 26,95000 = 3,23400

A0112000 h Cap de colla 0,040 /R x 28,55000 = 1,14200

Subtotal: 8,05680 8,05680

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,192 /R x 2,06000 = 0,39552

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,048 /R x 118,21000 = 5,67408

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,048 /R x 8,17000 = 0,39216

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,048 /R x 21,24000 = 1,01952

Subtotal: 7,48128 7,48128

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 84,74000 = 88,97700

Subtotal: 88,97700 88,97700
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COST DIRECTE 104,51508
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,22575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,74083

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0046 /R x 26,95000 = 0,12397

A0112000 h Cap de colla 0,0005 /R x 28,55000 = 0,01428

A013U001 h Ajudant 0,0046 /R x 23,50000 = 0,10810

Subtotal: 0,24635 0,24635

Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,0011 /R x 2,77000 = 0,00305

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0011 /R x 2,98000 = 0,00328

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0002 /R x 48,27000 = 0,00965

Subtotal: 0,01598 0,01598

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,51000 = 0,01510

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,77000 = 0,80850

Subtotal: 0,82360 0,82360

COST DIRECTE 1,08593
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14023

P-23 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 1,000 44,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,3529 /R x 22,51000 = 7,94378

A0112000 h Cap de colla 0,1176 /R x 28,55000 = 3,35748

A0121000 h Oficial 1a 0,4706 /R x 26,95000 = 12,68267

A013U001 h Ajudant 0,3529 /R x 23,50000 = 8,29315

Subtotal: 32,27708 32,27708

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0235 /R x 63,15000 = 1,48403

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,1176 /R x 8,17000 = 0,96079

Subtotal: 2,44482 2,44482

Materials

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 4,41000 = 4,41000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 3,00000 = 0,22500

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 26,21000 = 0,78630

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,41000 = 1,23000
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 2,02000 = 0,80800

Subtotal: 7,45930 7,45930

COST DIRECTE 42,18120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,29026

P-24 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de
formigó en massa per a tub de formigó de DN 40 cm,
mides 58x90x95h cm, ref. EMC40 o equivalent , amb
totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i
transport a l'abocador de les terres sobrants.

Rend.: 1,000 159,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,750 /R x 23,27000 = 17,45250

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 26,95000 = 20,21250

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 28,55000 = 2,85500

Subtotal: 40,52000 40,52000

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,300 /R x 51,38000 = 15,41400

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 49,27000 = 9,85400

Subtotal: 25,26800 25,26800

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 74,98000 = 7,49800

B4PZZ040 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de
formigó de DN400, segons plànols

1,000      x 78,16000 = 78,16000

Subtotal: 85,65800 85,65800

COST DIRECTE 151,44600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,57230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,01830

P-25 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de
formigó en massa per a tub de formigó de DN 50 cm,
mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb
totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i
transport a l'abocador de les terres sobrants.

Rend.: 1,000 172,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,750 /R x 23,27000 = 17,45250

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 26,95000 = 20,21250

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 28,55000 = 2,85500

Subtotal: 40,52000 40,52000

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 49,27000 = 9,85400
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PARTIDES D'OBRA

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,300 /R x 51,38000 = 15,41400

Subtotal: 25,26800 25,26800

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 74,98000 = 7,49800

B4PZZ050 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de
formigó de DN500, segons plànols

1,000      x 90,57000 = 90,57000

Subtotal: 98,06800 98,06800

COST DIRECTE 163,85600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,19280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,04880

P-26 G921U021 m3 Base de tot-u artificial ZA 0/20, estesa, humectació i
compactació 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 28,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,27000 = 0,16621

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 28,55000 = 0,10196

Subtotal: 0,26817 0,26817

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 66,13000 = 0,47236

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 74,62000 = 0,53300

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 54,82000 = 0,19579

Subtotal: 1,20115 1,20115

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 20,93000 = 25,11600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,79000 = 0,08950

Subtotal: 25,20550 25,20550

COST DIRECTE 26,67482
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00856

P-27 G941Z012 m3 Reblert berma amb tot-u artificial ZA 0/20 amb index
de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior
a 30, estesa, humectació i compactació 98 % PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,000 63,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 2,500 /R x 28,55000 = 3,56875

A0150000 h Manobre especialista 10,000 /R x 23,27000 = 11,63500

Subtotal: 15,20375 15,20375

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 2,500 /R x 61,60000 = 7,70000

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 2,500 /R x 43,35000 = 5,41875

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,000 /R x 13,00000 = 6,50000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,61875 19,61875

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,79000 = 0,08950

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 20,93000 = 25,11600

Subtotal: 25,20550 25,20550

COST DIRECTE 60,02800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,02940

P-28 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 1,000 106,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 23,27000 = 7,75589

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 26,95000 = 8,98244

A0112000 h Cap de colla 0,0417 /R x 28,55000 = 1,19054

Subtotal: 17,92887 17,92887

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,1667 /R x 4,60000 = 0,76682

Subtotal: 0,76682 0,76682

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,58000 = 1,58000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,41000 = 2,05000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 74,98000 = 78,72900

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,62000 = 0,40500

Subtotal: 82,76400 82,76400

COST DIRECTE 101,45969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,07298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,53267

P-29 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 40,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 23,27000 = 1,32872

A0121000 h Oficial 1a 0,0286 /R x 26,95000 = 0,77077

A0112000 h Cap de colla 0,0143 /R x 28,55000 = 0,40827

Subtotal: 2,50776 2,50776

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0571 /R x 92,42000 = 5,27718

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0143 /R x 67,50000 = 0,96525
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C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0143 /R x 78,94000 = 1,12884

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0143 /R x 83,52000 = 1,19434

Subtotal: 8,56561 8,56561

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 27,36000 = 27,36000

Subtotal: 27,36000 27,36000

COST DIRECTE 38,43337
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,92167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,35504

P-30 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 1,000 43,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0154 /R x 28,55000 = 0,43967

A0121000 h Oficial 1a 0,0308 /R x 26,95000 = 0,83006

A0150000 h Manobre especialista 0,0615 /R x 23,27000 = 1,43111

Subtotal: 2,70084 2,70084

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0154 /R x 83,52000 = 1,28621

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0615 /R x 92,42000 = 5,68383

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0154 /R x 67,50000 = 1,03950

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0154 /R x 78,94000 = 1,21568

Subtotal: 9,22522 9,22522

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 29,07000 = 29,07000

Subtotal: 29,07000 29,07000

COST DIRECTE 40,99606
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,04980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,04586

P-31 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses, inclou la part proporcional de
manipulació i transport a l'obra.

Rend.: 1,000 461,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 439,09000 = 439,09000

Subtotal: 439,09000 439,09000
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COST DIRECTE 439,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,95450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 461,04450

P-32 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0017 /R x 26,95000 = 0,04582

A0150000 h Manobre especialista 0,0017 /R x 23,27000 = 0,03956

Subtotal: 0,08538 0,08538

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0017 /R x 35,95000 = 0,06112

Subtotal: 0,06112 0,06112

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,36000 = 0,43200

Subtotal: 0,43200 0,43200

COST DIRECTE 0,57850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60743

P-33 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0014 /R x 26,95000 = 0,03773

A0150000 h Manobre especialista 0,0014 /R x 23,27000 = 0,03258

Subtotal: 0,07031 0,07031

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,0014 /R x 48,80000 = 0,06832

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,0014 /R x 35,95000 = 0,05033

Subtotal: 0,11865 0,11865

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600      x 0,37000 = 0,22200

Subtotal: 0,22200 0,22200

COST DIRECTE 0,41096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02055

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43151

P-34 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la
fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0152 /R x 26,95000 = 0,40964

A0150000 h Manobre especialista 0,0303 /R x 23,27000 = 0,70508

Subtotal: 1,11472 1,11472

Materials

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,015      x 1,23000 = 0,01845

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre

1,000      x 3,17000 = 3,17000

Subtotal: 3,18845 3,18845

COST DIRECTE 4,30317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51833

P-35 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense
separador, tipus AS-BLB.D d'ASEBAL o equivalent,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars i p.p. de topall
final, amb nivell de contenció N2, amplària de treball
W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica màxima
1,7m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i
soldadures o ancoratge amb poste-placa , totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 28,000 34,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,27000 = 1,66214

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 26,95000 = 1,92500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 28,55000 = 1,01964

Subtotal: 4,60678 4,60678

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 8,46000 = 0,30214

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 31,21000 = 1,11464

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,65000 = 0,13036

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 6,41000 = 0,22893

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 48,27000 = 0,86196

Subtotal: 2,63803 2,63803

Materials

BBM21006 m Barrera metàl·lica simple,tipus AS-BLB.D d'ASEBAL
o equivalent, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, ,
material auxiliar i captafars, p.p. de topall final amb
nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,7 segons UNE-EN
1317-2

1,000      x 25,50000 = 25,50000

Subtotal: 25,50000 25,50000
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COST DIRECTE 32,74481
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,38205

P-36 GB2AU125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior,
amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

Rend.: 1,000 616,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,600 /R x 26,95000 = 43,12000

A0112000 h Cap de colla 0,800 /R x 28,55000 = 22,84000

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 23,27000 = 37,23200

Subtotal: 103,19200 103,19200

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,400 /R x 48,27000 = 19,30800

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,800 /R x 8,46000 = 6,76800

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,800 /R x 31,21000 = 24,96800

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,800 /R x 3,65000 = 2,92000

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,800 /R x 6,41000 = 5,12800

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,400 /R x 46,79000 = 18,71600

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 56,12000 = 44,89600

Subtotal: 122,70400 122,70400

Materials

BBM2U125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior,
amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m,
separadors, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 360,79000 = 360,79000

Subtotal: 360,79000 360,79000

COST DIRECTE 586,68600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,33430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,02030

P-37 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 23,27000 = 0,09308

A0121000 h Oficial 1a 0,0061 /R x 26,95000 = 0,16440

A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 28,55000 = 0,05710
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,31458 0,31458

Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,002 /R x 43,33000 = 0,08666

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,002 /R x 8,46000 = 0,01692

Subtotal: 0,10358 0,10358

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,140      x 3,06000 = 0,42840

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 1,09000 = 0,06540

Subtotal: 0,49380 0,49380

COST DIRECTE 0,91196
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95756

P-38 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 1,000 26,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,2143 /R x 26,95000 = 5,77539

A0112000 h Cap de colla 0,0714 /R x 28,55000 = 2,03847

A0150000 h Manobre especialista 0,1429 /R x 23,27000 = 3,32528

Subtotal: 11,13914 11,13914

Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

0,0714 /R x 19,64000 = 1,40230

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0714 /R x 8,46000 = 0,60404

Subtotal: 2,00634 2,00634

Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 3,73000 = 11,19000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 1,09000 = 0,52320

Subtotal: 11,71320 11,71320

COST DIRECTE 24,85868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10161

P-39 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 1,000 82,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 23,50000 = 5,87500
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 26,95000 = 6,73750

Subtotal: 12,61250 12,61250

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 48,27000 = 3,01688

Subtotal: 3,01688 3,01688

Materials

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de
diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 63,37000 = 63,37000

Subtotal: 63,37000 63,37000

COST DIRECTE 78,99938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,94997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,94935

P-40 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble
apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 1,000 83,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 23,50000 = 5,87500

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 26,95000 = 6,73750

Subtotal: 12,61250 12,61250

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 48,27000 = 3,01688

Subtotal: 3,01688 3,01688

Materials

BBM1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble
apotema, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 63,64000 = 63,64000

Subtotal: 63,64000 63,64000

COST DIRECTE 79,26938
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,96347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,23285

P-41 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 1,000 73,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 23,27000 = 7,75589

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 26,95000 = 8,98244

Subtotal: 16,73833 16,73833

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 48,27000 = 3,21961

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0833 /R x 56,12000 = 4,67480

Subtotal: 7,89441 7,89441

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 11,36000 = 36,35200

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 74,98000 = 8,99760

Subtotal: 45,34960 45,34960

COST DIRECTE 69,98234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,48146

P-42 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb
tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 25,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0909 /R x 23,27000 = 2,11524

A0140000 h Manobre 0,0909 /R x 22,51000 = 2,04616

A0112000 h Cap de colla 0,0182 /R x 28,55000 = 0,51961

Subtotal: 4,68101 4,68101

Maquinària

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 0,0909 /R x 145,17000 = 13,19595

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0909 /R x 46,79000 = 4,25321

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0455 /R x 49,27000 = 2,24179

Subtotal: 19,69095 19,69095

COST DIRECTE 24,37196
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,59056

P-43 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 1,000 24,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 23,27000 = 0,77489

A013U001 h Ajudant 0,0667 /R x 23,50000 = 1,56745

A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 26,95000 = 1,79757

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 28,55000 = 0,28550

Subtotal: 4,42541 4,42541

Maquinària
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0167 /R x 48,92000 = 0,81696

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0067 /R x 62,41000 = 0,41815

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0083 /R x 61,60000 = 0,51128

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0267 /R x 56,12000 = 1,49840

Subtotal: 3,24479 3,24479

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 74,98000 = 14,99600

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 3,00000 = 0,06000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,200      x 1,58000 = 0,31600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,41000 = 0,27347

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,51000 = 0,03322

Subtotal: 15,75969 15,75969

COST DIRECTE 23,42989
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,60138

P-44 GD57Z620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,60/0,80 m
d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 0,800 72,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0273 /R x 28,55000 = 0,97427

A0150000 h Manobre especialista 0,0909 /R x 23,27000 = 2,64405

A013U001 h Ajudant 0,1818 /R x 23,50000 = 5,34038

A0121000 h Oficial 1a 0,1818 /R x 26,95000 = 6,12439

Subtotal: 15,08309 15,08309

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0273 /R x 62,41000 = 2,12974

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0909 /R x 56,12000 = 6,37664

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0909 /R x 48,92000 = 5,55854

Subtotal: 14,06492 14,06492

Materials

B0A3UC10 kg Clau acer 0,120      x 1,62000 = 0,19440

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,300      x 0,41000 = 0,53300

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,450      x 1,58000 = 0,71100

B0DZA000 l Desencofrant 0,047      x 3,00000 = 0,14100

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,350      x 1,51000 = 0,52850

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,500      x 74,98000 = 37,49000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 39,59790 39,59790

COST DIRECTE 68,74591
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,18321

P-45 GD57Z621 m Cuneta profunda trapezoïdal de 3,20/0,80 m
d'amplada i 0,80 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 0,666 86,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0909 /R x 23,27000 = 3,17604

A0112000 h Cap de colla 0,0273 /R x 28,55000 = 1,17029

A0121000 h Oficial 1a 0,1818 /R x 26,95000 = 7,35662

A013U001 h Ajudant 0,1818 /R x 23,50000 = 6,41486

Subtotal: 18,11781 18,11781

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0909 /R x 56,12000 = 7,65962

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0909 /R x 48,92000 = 6,67692

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0273 /R x 62,41000 = 2,55825

Subtotal: 16,89479 16,89479

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,047      x 3,00000 = 0,14100

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,300      x 0,41000 = 0,53300

B0A3UC10 kg Clau acer 0,120      x 1,62000 = 0,19440

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,600      x 74,98000 = 44,98800

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,350      x 1,51000 = 0,52850

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,450      x 1,58000 = 0,71100

Subtotal: 47,09590 47,09590

COST DIRECTE 82,10850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,10543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,21393

P-46 GD57Z820 m3 Formigó en massa HM-20 en formació de cunetes i
baixants, inclòs encofrat, fratasat, acabats i juntes

Rend.: 2,500 139,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,27000 = 9,30800

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 26,95000 = 21,56000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 28,55000 = 3,42600

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 23,50000 = 18,80000
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Subtotal: 53,09400 53,09400

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,41000 = 0,30750

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,51000 = 0,03775

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 3,00000 = 0,07500

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,62000 = 0,12150

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,240      x 1,58000 = 0,37920

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 74,98000 = 78,72900

Subtotal: 79,64995 79,64995

COST DIRECTE 132,74395
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,63720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,38115

P-47 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

Rend.: 1,000 59,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1729 /R x 23,27000 = 4,02338

A0112000 h Cap de colla 0,0194 /R x 28,55000 = 0,55387

A0121000 h Oficial 1a 0,0865 /R x 26,95000 = 2,33118

Subtotal: 6,90843 6,90843

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0645 /R x 48,27000 = 3,11342

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0219 /R x 21,24000 = 0,46516

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0439 /R x 2,06000 = 0,09043

Subtotal: 3,66901 3,66901

Materials

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm

1,050      x 12,56000 = 13,18800

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,440      x 74,98000 = 32,99120

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,003      x 109,74000 = 0,32922

Subtotal: 46,50842 46,50842

COST DIRECTE 57,08586
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,94015

P-48 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

Rend.: 1,000 78,14 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,2193 /R x 23,27000 = 5,10311

A0112000 h Cap de colla 0,0274 /R x 28,55000 = 0,78227

A0121000 h Oficial 1a 0,1096 /R x 26,95000 = 2,95372

Subtotal: 8,83910 8,83910

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0356 /R x 21,24000 = 0,75614

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0711 /R x 2,06000 = 0,14647

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0741 /R x 48,27000 = 3,57681

Subtotal: 4,47942 4,47942

Materials

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,004      x 109,74000 = 0,43896

BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50
cm

1,050      x 18,28000 = 19,19400

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,553      x 74,98000 = 41,46394

Subtotal: 61,09690 61,09690

COST DIRECTE 74,41542
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,13619

P-49 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 1,000 188,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,395 /R x 23,27000 = 9,19165

A0121000 h Oficial 1a 0,1975 /R x 26,95000 = 5,32263

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 28,55000 = 1,42750

Subtotal: 15,94178 15,94178

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0725 /R x 21,24000 = 1,53990

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,145 /R x 2,06000 = 0,29870

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 48,27000 = 6,03375

Subtotal: 7,87235 7,87235

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,160      x 74,98000 = 86,97680

BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100
cm

1,050      x 64,17000 = 67,37850

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,008      x 109,74000 = 0,87792

Subtotal: 155,23322 155,23322

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 179,04735
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,95237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,99972

P-50 GD7ZTZ18 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de
formigó armat per a tub de DN 100 cm, mides
300x180x165h cm, ref. EM100MON o equivalent ,
amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i
transport a l'abocador de les terres sobrants.

Rend.: 1,000 737,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,55000 = 7,13750

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 26,95000 = 26,95000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 23,50000 = 23,50000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 80,09750 80,09750

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,100 /R x 2,06000 = 0,20600

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,100 /R x 21,24000 = 2,12400

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 49,27000 = 9,85400

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 53,72000 = 5,37200

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 48,27000 = 10,86075

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 61,25000 = 9,18750

Subtotal: 37,60425 37,60425

Materials

B4PZZ100 u Broc prefabricat formigó armat per a tub de formigó
de  Ø 100 cm

1,000      x 566,75000 = 566,75000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,250      x 69,80000 = 17,45000

Subtotal: 584,20000 584,20000

COST DIRECTE 701,90175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,09509

COST EXECUCIÓ MATERIAL 736,99684

P-51 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 1,000 3,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0031 /R x 28,55000 = 0,08851

A0160000 h Peó 0,0123 /R x 23,01000 = 0,28302

Subtotal: 0,37153 0,37153

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0246 /R x 61,25000 = 1,50675

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL

Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 06/05/20 Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0123 /R x 56,12000 = 0,69028

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0123 /R x 61,97000 = 0,76223

Subtotal: 2,95926 2,95926

COST DIRECTE 3,33079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,49733

P-52 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 28,55000 = 0,05139

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0091 /R x 32,35000 = 0,29439

Subtotal: 0,34578 0,34578

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 0,0045 /R x 44,46000 = 0,20007

Subtotal: 0,20007 0,20007

Materials

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 1,10000 = 0,17600

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,98000 = 0,01960

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 9,85000 = 0,31520

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 7,81000 = 0,15620

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,79000 = 0,03222

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 4,50000 = 0,13500

Subtotal: 0,83422 0,83422

COST DIRECTE 1,38007
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44907

P-53 PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió
de residus de construcció i demolició

Rend.: 1,000 261,11 €

______________________________________________________________________________________________________________

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL
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                                 PLA DE CONTROL DE QUALITAT

                                 OBRA: Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià).

Núm. 

ASSAIGS

PREU 

UNITARI
IMPORT

UNITAT M3 M3 M3 M3 T (2) T (2)

DESCRIPCIÓ 
Terraplè sòl 

préstec
Terraplè sòl obra

Esplanada E2, 

sòl selecc. 2, 

prestec

Base tot-u 

artifi. ZA 0/20, 

100%PM

AC16 surf 

B60/70, filler, 

s/betum

AC22 bin 

B60/70, filler, 

s/betum

sòl adequat (1) sòl tolerable (0) sòl seleccio. (2)

AMIDAMENT 295,47 126,63 897,20 742,61 317,86 289,44

ASSAIGS 1 dies 2 dies

Control de materials

Anàlisi granulometrica per tamisatge UNE 103-101 1 1 1 3 28,40 85,20

Límits d'Atterberg (LL UNE 103-103 i LP UNE 103-104) 1 1 1 1 4 30,40 121,60

Contingut de matèria orgànica UNE 103-204 1 1 1 3 46,10 138,30

Assaig de PM segons UNE 103-501. 1 1 1 1 4 60,90 252,64

Assaig de PN segons UNE 103-500. no cal 1 no cal 1 47,05 47,05

Index CBR UNE 103-502 (PM). 1 1 1 no cal 3 111,90 335,70

Colapse NLT-254/99 no cal 1 no cal 1 67,35 67,35

Inflament lliure UNE 103601/96 no cal 1 no cal 1 56,25 56,25

Sals solubles NLT-114/99 inclós el guix 1 1 1 3 32,70 98,10

Guix NLT-115/99 no cal no cal no cal 32,80

Sulfats solubles (SO3) UNE 103201 48,00

Coeficient de neteja super. UNE 146-130 (annex C) 1 1 60,75 60,75

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 (0-2 mm) 2 2 17,35 34,70

Desgast "Los Angeles" UNE-EN 1097-2 1 1 82,75 82,75

Índex de llenques UNE-EN 933-3 1 1 45,70 45,70

Partícules triturades UNE-EN 933-5 1 1 28,35 28,35

Granulometria UNE-EN 933-1 2 2 28,40 56,80

CPA àrid gruixut segons UNE-EN1097-8 450,90

Control d'execució:

Densitat/humitat in situ (mínim 10 determinacions) 5 5 5 7 22 10,55 232,10

Gruix de capa

Placa càrrega NLT 357 Ø 30 (mínim 2) 3 2 5 104,40 480,24

Placa càrrega NLT 357 Ø 60 (mínim 2) 131,60

Formigó

Sèrie de 4 provetes de 15X30 cm, UNE 83301/03/04/13   (1) 10 79,75 797,50

Proveta addicional de la mateixa mostra 14,55

Control posta en obra

Presa de temperatures 1 2 3 5,90 17,70

Granulometria dels àrids extrets UNE-EN 12697-2 1 2 3 45,00 135,00

Contingut de lligam UNE-EN 12697-1 1 2 3 40,40 121,20

Sèrie de 3 provetes UNE-EN 12697-30 o -32, determinació del contingut 

de buits UNE-EN 12697-8 i densitat aparent UNE-EN 12697-6 segons 

annexe B UNE-EN 13108-20.

1 2 3 131,25 393,75

Densitat màxima. 60,25

Control de recepció

Extracció testimoni Ø 100 mm i reposició 3 53,75 161,25

Determinació densitat i espessor UNE-EN 12697-6 segons annexe B 

UNE-EN 13108-20.

3 3 6 17,15 102,90

Macrotextura superficial UNE-EN13036-1 3 3 19,48 50,65

(1) Es requereix acreditació del marcatge CE. suma 4.003,53

ZA i MBC: cal presentar fórmula de treball. 21% IVA 840,74

(2) MBC: 1 mostra cada dia d'estesa. TOTAL CONTROL DE QUALITAT (CQ) 4.844,27

El resultat dels assaigs s'enviaran simultàniament al contractista i a la d.o. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ OBRA (P) 232.265,72

Percentatge  CQ/P % 2,09%

FERMS I PAVIMENTS (1)

3

MOVIMENT DE TERRES
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ANNEX 11. GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestió Ambiental 

(SGA), el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra.  

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, estableix un precedent a nivell 

nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  

Definició de conceptes: 

• Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi 
en una obra de construcció o demolició. 

• 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 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.  

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una 
obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 
altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• L’importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:   
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La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 

persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

Tipologia de residus generats: 

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. 

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)  

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. 
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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:   

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 

Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons  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, s’ha d’estimar el volum 

dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 

Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs que es generen en obra.  

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de 

l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en 

el present apartat. 
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Les caselles en grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

 

Capítol ENDERROCS  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 
PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 
Volum 

(m³) 
Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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Volum de residus generats en obra 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 

generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

Segons  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, s’ha d’estimar el volum dels 

residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels amidaments del 

pressupost del projecte i s’han incorporat el present projecte. El pressupost i els amidaments 

s’adjunten al final. 
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Vies de gestió de residus 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

NORMATIVA GENERAL SOBRE RESIDUS I SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ARC 

Àmbit de Catalunya 

• Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

• Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor 
de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 
Catalunya. 

• Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor 
de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 
Catalunya. 

• 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 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons 
econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la 
refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

• 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. 

• MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex del Decret 34/1996, de 9 
de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

• MODIFICA l'annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig 
dels residus en dipòsits controlats. 

• MODIFICA els annexos 3 i 4 de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de 
laboratoris per a la determinació de les característiques dels 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. 

• MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

• DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

• DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus. 

• DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 

• DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 

• Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l'Ordre d'1 de juny de 1995 
sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels 
residus. 

• MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 
segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la 
determinació de les característiques dels residus. 

• Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment 
telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de 
residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de 
Catalunya. 

• Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per la qual s’aprova el procediment 
de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

• MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l'annex 4 i les disposicions transitòries primera i 
segona de l'Ordre d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la 
determinació de les característiques dels residus. 

• Ordre MAH/94/2004, d'1 d'abril de 2004, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al 
model d'autoliquidació del cànon sobre la deposició de residus. Correcció d'errades de 
l'Ordre MAH/94/2004 de 23 d'abril de 2004, DOGC 4118. 

• Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es crea el Consell per a la Prevenció i 
la Gestió dels Residus a Catalunya. 

• Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents 
que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya. 

 

Àmbit estatal 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

• Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación 
(IPPC). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• MODIFICADO por  la LEY 62/2003. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 



Condicionament del tram entre els PK 0+610 i PK 0+870 i del marge dret entre els PK 0+100 i PK 0+200 de la carretera GIV-6701, de Bordils a Corçà per Madremanya. TM de Sant Martí Vell. 

 

ANNEX 10. GESTIÓ DE RESIDUS  Pàg. 7 

 

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales 
integradas. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 
y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 
y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

• Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados. 

• Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos. 

• Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil. 

• Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de 
harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de 
animales. 

• Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la destrucción de los 
materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformas 
transmisibles. 

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas. 

• Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos 
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias 
peligrosas. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95. Modificado (anexo I) por Orden de 13 de 
septiembre de 1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. Modificado (anexo I) mediante Orden 
de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 59, de 10.3.97. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de Ley 20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen jurídico básico, 
aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20-7-1988 (RCL 1988\1659). 

• Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regula las instalaciones de 
recepción de residuos oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento del 
Convenio Internacional "Marpol 73/78". 

• Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los 
lodos de depuración en el sector agrario. 

• Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 
30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 160 de 05.07.97. 

• Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la baja electrónica de los 
vehículos descontaminados al final de su vida útil. 

• Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano. 

• Orden INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se regula la baja definitiva de vehículos 
descontaminados al final de su vida útil. 

• Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de 
vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 
de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

• Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 
concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 
24-04, de envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
en cadena cerrada. 

• Orden de 18 de abril de 1991, por la que se establecen normas para reducir la 
contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

• Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 
2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de 
Policlorobifenils (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-
2010). 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 
2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas 
Residuales 2001-2006. 

• Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre 
de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-
2006. 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio ambiente y 
Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Recuperación de 
Suelos contaminados. 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda por el que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 
17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
(1995-2000). 
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NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 

Àmbit de Catalunya 

• Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus 
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

• DESPLEGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

• DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus. 

• DEROGA l'article 113 i la disposició final cinquena i MODIFICA l'articulat de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

• Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament 
de les deixalleries i residus. 

• Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració 
de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

• Tenir en compte el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 
l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

• Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

• Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

• 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. 

• DEROGA la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. 

• DEROGADA la disposició addicional tercera pel 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. 

• ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es 
dóna publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

• DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

• Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús. 

• Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques 
aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries. 

• Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

• MODIFICATS els articles 2, 4, 5, 6, 10, la disposició addicional segona i l'annex, 
AFEGITS l'article 9 bis i la disposició addicional tercera i DEROGADA la disposició 
addicional primera pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 
4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les 
dejeccions ramaderes. 

• Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 
residus. 

• DESPLEGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de 
residus. 

• Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

• DESPLEGA el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

• DESPLEGA el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries. 

• Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, 
reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

• Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn 
amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

• Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

• Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d'escòries siderúrgiques. 

• Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. 

• Tenir el compte el Reial Decret 679/2006 

• Ordre de 7 de juliol de 1993 per la qual es crea el Programa de gestió intercentre de 
residus sanitaris. 

• Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries. 
 

Àmbit estatal 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso. 

• Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan. 

• Real Decreto 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, 
de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. 

 

PROGRAMES I PLANS DE RESIDUS  

Àmbit de Catalunya 

 

• Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
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• Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial 
d'infraestructures de gestió de residus municipals. Accés als documents del Pla. 

• Resolució de 16 d'octubre de 1995 per la qual es fa públic l'Acord de Govern 
d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya. 

• Resolució de 12 de desembre de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del 
Programa de gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya, adoptat pel Consell de 
Direcció de la Junta de Residus. 

• Resolució de 16 de juliol de 1996 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels 
programes d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

• Resolució de 3 de desembre de 2001 per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels 
programes d'actuació adoptats pel Consell de Direcció de la Junta de Residus. 

• Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació 
per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva 
sessió d'11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la 
construcció (2001-2006) per al període 2004-2006. 

• Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l'aprovació de 
la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del 
Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya. 

 

NORMATIVA DE MEDI AMBIENT A CATALUNYA  

Àmbit de Catalunya 

• Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

• Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició addicional quarta de la Llei 
3/1998 d'IIAA. 

• Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental. 

• Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 

• Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

• Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental. 

• Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l'exercici de les funcions d'inspecció i control 
en l'àmbit de la protecció del medi ambient. 

• Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
de la intervenció integral de l'Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

• Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental i 
s’adapten els seus annexos. 

• Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el reglament provisional regulador de 
les entitats de control. 

• Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d’eco eficiència en els edificis. 

• Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús de policlorobifenils i 
policloroterfenils. 

• Ordre de 17 d'agost de 1993 sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores 
del Departament de Medi Ambient. 

• Ordre d'1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les 
característiques dels residus. 

• Ordre MAH/153/2007, de 4 de maig, per la qual s’aprova el procediment de la 
presentació telemàtica dels informes preliminars de situació i dels informes de situació 
d’acord amb l’establer al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la 
relació de les activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per 
a la declaració de sòls contaminats. 

• Ordre MAH/78/2008, de 14 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 
taxes vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 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 disposició, 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: 
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Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 

• Asfalt. 

• 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. 

 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

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, tracta 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 

 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. 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. 

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 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. 

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 
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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. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina 

web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules 

adjuntes. 

Runes: 
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PRESSUPOST Data: 05/05/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 I2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

2 0+690-0+750 Cuneta formigo 1,000 60,000 1,100 0,250 16,500

16,500 20,79 343,04

2 I2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 Demolició d'estructures de
formigó

T

2 Amid. plànols T ut long (m) alça (m) gruix (m)

3 0+776 ESQ. broc sortida 1,000 2,880 1,500 0,150 0,648

4 0+810 ESQ. broc sortida 1,000 2,244 1,000 0,150 0,337

5 0+898 ESQ. broc sortida 1,000 2,250 1,000 0,150 0,338

6 Amid. plànols, recuperació
de reixes:

T ut long (m) alça (m) gruix (m)

7 0+776-0+810 DTA. recrescut
pous 1,0x1,0

4,000 4,000 0,100 0,200 0,320

8 0+800 DTA. recrescut canal,
dos costats

2,000 15,700 0,100 0,200 0,628

9 0+898 DTA. recrescut pou
1,0x1,0

1,000 4,000 0,100 0,200 0,080

10 Amid. plànols T ut long (m) alça (m) gruix (m)

11 0+950 esq.OD1 TUB Ø80
broc entrada

1,000 3,050 1,200 0,150 0,549

12 0+950 esq.OD1 TUB Ø80
broc sortida

1,000 3,360 1,200 0,150 0,605

13 Subtotal S 3,505

14 Demolició claveguera tub
formigó

T

15 Amid. plànols T long (m) ampl (m) alça (m)

16 0+810 Ø60 sortida TUB 1,000 1,000 0,600 0,600 0,360

17 0+898 Ø60 sortida TUB 1,000 1,000 0,500 0,500 0,250

18 Subtotal S 0,610

19 Demolició claveguera tub
formigó

T

20 Amid. plànols T long (m) ampl (m) alça (m)

21 0+950 esq.OD1 TUB Ø80 1,000 5,100 0,800 0,800 3,264

22 Subtotal S 3,264

23

Pressupost i Amidaments- EUR
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7,379 13,40 98,88

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada a 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)

2 tanca (100 m a abocador x
10,4 kg/m)

0,005 100,000 10,400 5,200

3 SUPORTS BIONA T uts kg/u

4 suports (25 u a 13,5 kg/u) 0,005 25,000 13,500 1,688

6,888 -26,25 -180,81

TOTAL    01 .01             DEMOLICIONS I ENDERROCS                 261,11

Pressupost i Amidaments- EUR
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ANNEX 12 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
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ANNEX 12. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

Segons el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, a l’article 127, punt 1, s’ha de fer 

constar a la memòria el Pressupost per coneixement de l’Administració: 

Núm. Concepte Import

1 Pressupost d'execució per contracte amb IVA inclòs. 232.265,72 €

2 Import previsible de les expropiacions. 3.000,00 €

3 Import del control de qualitat (EXCÉS 1,5%) 1.360,28 €

4 Topografia amb IVA inclòs. 907,50 €

Pressupost per coneixement de l'Administració 237.533,50 €  
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1 ASPECTES GENERALS. 

 

1.1 Objecte, abast i disposicions generals. 

1.1.1 Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
1.2 Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries pel “Condicionament d’un tram de la 
carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià)”. 
 
1.2.1 Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 
ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3/75, aprovat 

per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades fins l’Ordre 
FOM/2523/2014 (BOE NÚM. 3 de 03/01/2015), de 12 de desembre, per la que s’actualitzen 
determinats articles del plec de prescripcions tècniques generales para obres de carreteres i 
ponts (PG-3), relatius a materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i 
sistemes de contenció de vehicles.  

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres 
(DOGC 5452 de 27 d’agost) 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, d’obra pública (DOGC 4920, del 6 de juliol) 
- RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Ley de Contratos del Sector Público 

 
MARCATGE CE 
Serà d’aplicació la resolució de 2 de març de 2015, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita 
i Mitjana Empresa, per la que s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 
2001, per la que es publiquen les referències a les normes UNE que son transposició de normes 
harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 
varies famílies de productes de construcció. Publicada al BOE núm. 65 de 17 de març de 2015 
 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest 
projecte. 
 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, diputació, ajuntament i d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 
són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 
pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
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DRENATGE 
Norma 5.2-IC “Drenaje superficial” de la instrucció de carreteres, aprovada per ordre 
FOM/298/2016,  de 15 de febrer, modificada a l’ordre FOM/185/2017, de 10 de febrer. 
 
ESTRUCTURES 

• Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de 
juliol.(BOE de 22 d’agost), correcció d’errades BOE de 24 de desembre de 2008. 

• Manual de aplicación de las recomendaciones RPM-RPX/95. Dirección General de 
Carreteras, 2000. 

• Instrucción para la Recepción de Cementos, RC/08, Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, 
BOE de 19 de juny, correcció d’errades BOE d’11 de setembre de 2008. 

• Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General 
de Carreteras, enero de 1989 

• Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de 
Carreteras, mayo de 2000 

 
FERMS I PAVIMENTS 

• Norma 6.1-IC sobre seccions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre. (BOE núm. 297 de 12 de desembre de 2003) 

• Norma 6.3-IC sobre rehabilitacions de ferm, aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 
novembre. (BOE núm. 297 de 12 de desembre 2003, correcció d’errades BOE de 25 de 
maig de 2004) 

 
SENYALITZACIÓ 

• Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, Ordre FOM/534/2014, de 20 de març de 2014 (BOE 
de 5 d'abril de 2014) 

• Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. (BOE de 4 d’agost i 29 de 
setembre) 

• Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección 
General de Carreteras, marzo de 1992. 

• Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección 
General de Carreteras, juny de 1992. 

 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 

• Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987.(BOE de 18 de setembre de 
1987) 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.Dirección General de Carreteras, 1997. 
• Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. 
• Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
• Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres 

fixes en vies fora de poblat. 
• Ordre circular 15/03 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 

de las obras. Remate de obras. 
 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 

• Criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles. Aprovada per OC 35/2014 
 
SEGURETAT I SALUT  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 
10/11/1995 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE nº 298 13/12/2003 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE de 19 d’octubre) 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). 
Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

• RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25 de agosto de 
2007). Corrección de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real 
Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997 

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27 31/01/2004 

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. BOE núm. 71 
23/03/2010 

 
MEDI AMBIENT  

• Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE de 13 de febrer) 

• Real decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 
1.3 Descripció de les obres. 

1.3.1 Descripció general de l'obra. 

L’objectiu del projecte es millorar les actuals condicions de drenatge en el tram comprés entre el 
punt quilomètric 0+680 i 1+000, traslladant el punt baix de la carretera que es troba 100 m abans 
de l’obra de drenatge transversal sobre la Riera de Mas Ros. 
Per traslladar el punt baix de la carretera es modifica la rasant, aixecant la cota sobre el mateix eix 
en planta, i conservant les característiques geomètriques transversals. 
També es millora la rasant de la cuneta trapezial esquerra i es projecta amb un revestiment de 
formigó de 15 cm de gruix. 
 
Pel que fa al ferm es preveu la formació d’una esplanada E2 (EV2 > 120 MPa) amb l’aportació de  
55 cm de sòl seleccionat tipus 2 provinent de préstec. S'estén en dues capes, la inferior de 30 cm 
de gruix i la superior de 25 cm de gruix. 
 
L’estructura del ferm és la següent: 4121 

1. 5 cm en capa de trànsit de MBC tipus AC16 surf B 50/70 S, 
2. reg termoadherent C60B3 TER o C60B2 TER, 
3. 5 cm en capa intermitja de MBC tipus AC22 bin B 50/70 S, 
4. reg emprimació C50BF4 IMP 
5. 30 cm mínim en capa base granular de tot-u artificial tipus ZA 0/20. 
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Hi ha obres de drenatge transversal que es conserven i adeqüen a la nova rasant de la carretera. 
Aquestes obres formen part del drenatge longitudinal de la carretera (ODTL) i es troben situades 
al pk 0+776 de Ø 100 cm, al pk 0+810 de Ø 60 cm i al pk 0+898 de Ø 40 cm. Totes desguassen a 
la cuneta trapezial de l’esquerra. Es preveu modificar els pous d’entrada per ajustar-los a la nova 
rasant de la carretera. Les embocadures de sortida s’adeqüen a la nova rasant, perllongant els 
tubs amb noves embocadures de formigó. 
 
La cuneta trapezial de l’esquerra desguassa a la Riera de Mas Ros mitjançant una obra de 
drenatge: OD1. Aquesta obra és un pas salvacunetes sota un accés a la carretera situat al PK 
0+950, està prevista amb un tub de formigó de diàmetre interior 100 cm i una longitud de 6,6 m. A 
l’entrada i a la sortida de l’obra hi ha projectats brocs de formigó prefabricat. A la sortida s’ha 
previst un rastrell d’escullera, esglaonat fins a la llera. 
 
Es reposen els elements de contenció, amb barrera metàl·lica simple de doble ona, on és 
necessari. La barrera es recuperada de l’obra i es preveu un percentatge de barrera nova. Es 
preveuen treballs de senyalització vertical i horitzontal. 
 
1.3.2 Obres preparatòries i demolicions i enderrocs. 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que 
en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 
instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
 
Les demolicions comprenen tot un seguit d'operacions que són les següents: 

• Enderroc d’estructures 
• Demolició de paviments de m.b., tall amb serra de disc de paviments i fresats 
• Fresat superficial (abans d’estendre mescles bituminoses) 
• Estriat superficial (abans d’estendre rebliments de terres o tot-u artificial) 
• Desmuntatge de barrera de seguretat, senyals, cartells verticals 
• Demolició de cunetes i clavegueres 

 
Enderroc d’estructures 
Es preveu l’enderroc de l’obra de drenatge existent al desguàs esquerra de la cuneta, per la 
posterior construcció de l’OD 1. S’enderroquen les embocadures de formigó de les obres de 
drenatge transversal per la seva posterior reposició. Els pous amb reixa i la canal amb reixa es 
desmunten per l’adequació a la nova cota. 
 
Demolició de paviments de m.b., tall amb serra de disc de paviments i fresats 
Està prevista la demolició la franja longitudinal a les zones d’eixamplament lateral de la carretera 
actual, que es farà en el moment de l'excavació de la caixa. Aquesta franja està definida als 
plànols de 25 cm d’ample al costat esquerre i dret on faci falta. 
Per l’enderroc de la franja longitudinal prèviament es tallarà el paviment amb màquina de disc. 
Està previst els fresats sobre els paviments existents en els dos extrems del condicionament i a 
les zones on es fa el reforç amb aglomerat. 
 
Fresat superficial 
El paviment existent a les zones d’aprofitament amb reforç superior a 20 cm, es farà un fresat 
superficial de 3 cm del paviment abans d’estendre la capa de tot-u artificial. 
 
Estriat 
El paviment existent a les zones d’aprofitament amb estesa de terres o tot-u artificial, es farà un 
estriat superficial per garantir la unió de capes granulars. 
 

Desmuntatge de barrera de seguretat, senyals, cartells verticals 
Es preveu el desmuntatge de la barrera de seguretat existent amb recuperació de la biona per la 
seva posterior col·locació. 
Hi ha dues senyals de trànsit a desmuntar i substituir per senyals noves. 
 
Demolició de cunetes i clavegueres 
Es preveu la demolició de la cuneta transitable que no sigui compatible amb la cota del nou 
paviment, posteriorment es reposarà la cuneta. 
Està prevista la demolició parcial de les clavegueres per la sortida a la cuneta, per allargar fins el 
nou emplaçament. Igualment es preveu la demolició de la claveguera de Ø 80 sota el pas 
salvacunetes del 0+950 esq. per la posterior construcció de l’OD 1. 
 
1.3.3 Moviment de terres 

Es farà una esbrossada, retirant tots els materials resultants a abocador. 
 
A continuació es farà l’excavació de la terra vegetal a les zones de desmunt i terraplè, i la seva 
càrrega i transport als acopis per finalment fer-la servir en l’aplicació de les mesures correctores. 
Durant el procés d’excavació i acopi de la terra vegetal, es farà una selecció per aprofitar la de 
millor qualitat a l’obra, i la sobrant es portarà a abocador. 
 
L’esplanació o desmunt i els terraplens necessaris per aconseguir la superfície on es recolzarà 
l’esplanada de la carretera. Allà on sigui necessari s’ha previst el saneig del fons del terraplè, el 
volum excavat serà replenat amb sòl de préstec. L’esplanada es formarà amb una capa de gruix 
uniforme de 55 cm de sòl seleccionat de préstec amb una classificació E2. Els talussos de 
desmunt i terraplè tindrà la següent relació 1,5H:1V. 

 
1.3.4 Ferms i paviments. 

La secció tipus projectada concorda amb l’existent a l’inici i al final de l’actuació: 6/7. 
Pel que fa al ferm es preveu la formació d’una esplanada E2 (EV2 > 120 MPa) amb l’aportació de  
75 cm de sòl seleccionat tipus 2 provinent de préstec. S'estén en dues capes, la inferior de 50 cm 
de gruix i la superior de 25 cm de gruix.  
Vistes les dades de trànsit, s’opta per projectar una secció de ferm 4121 de la norma 6.1-IC 
“Seccions de ferm” de la Instrucció de Carreteres (BOE 297,12/12/2003). D’acord amb els criteris 
habituals del Servei de Xarxa Viària Local, la secció 4221: 
 

Capa Tipus Dotació o gruix 

Rodadura AC-16 surf S B50/70 5 cm 
Reg d’adherència Emulsió cat. C60B3 TER 0,6 Kg/m2 
Intermitja AC-22 bin S B50/70* 5 cm 
Reg d'emprimació Emulsió cat. C50BF5 IMP 1,5 Kg/m2 
Base Tot-u artificial ZA 0/20 30 cm mínim 

 
El rebliment de la berma s’ha previst amb tot-u artificial del tipus ZA 0/20, amb un índex de 
plasticitat  entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30. 
 
1.3.5 Drenatge. 

Hi ha obres de drenatge transversal que es conserven i adeqüen a la nova rasant de la carretera. 
Aquestes obres formen part del drenatge longitudinal de la carretera (ODTL) i es troben situades 
al pk 0+776 de Ø 100 cm, al pk 0+810 de Ø 60 cm i al pk 0+898 de Ø 40 cm. Totes desguassen a 
la cuneta trapezial de l’esquerra. Es preveu modificar els pous d’entrada per ajustar-los a la nova 
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rasant de la carretera. Les embocadures de sortida s’adeqüen a la nova rasant, perllongant els 
tubs amb noves embocadures de formigó. 
 
Hi ha una obra de drenatge longitudinal: 
 

 OD1, situada al PK 0+945 de projecte és una obra de desguàs del drenatge longitudinal de la 
carretera exclusivament. Es projecta amb un nou tub de formigó vibropremsat de diàmetre 
interior 1,0 m. A l’entrada i a la sortida s’ha previst un broc amb elements prefabricats.  

L'execució d'aquestes obres, quan fossin necessàries, comprèn: 
• Formigó i encofrat dels brocs de les obres de drenatge transversal senyalades en el 

plànols. 
• Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes 

excavats. 
• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les  condicions de qualitat i amb 

les toleràncies definides als documents del projecte. 
• Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
• Condicionament del terreny. 
• Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció  provisional. 
• Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 

interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
 
El drenatge longitudinal de la carretera es projecta amb una cuneta trapezial per l’esquerra, 
revestida de 15 cm de formigó en massa HM-20. Hi ha dues seccions definides segons 
necessitats hidràuliques, la primera de 80 cm de base i 60 cm  de calat, i la segona de 80 cm de 
base i 80 cm de calat. Les dues seccions amb talussos simètrics 3H:2V. 
 
A la banda dreta es conserva la cuneta transitable de formigó tipus TTR-10, i es reposa allà on cal. 
La cuneta té una amplada de 1,0 m i un calat de 15 cm, revestida amb 15 cm de formigó en 
massa HM-20. 
 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
 

• Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
• Formigó de base i col·locació de tubs del drenatge. 
• Replens complementaris 
• Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb 

les toleràncies definides als documents del projecte. 
• Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
• Condicionament del terreny. 

 
1.3.6 Proteccions i senyalitzacions. 

Comprèn els següents grups d'obres: 
• Senyalització vertical. 
• Senyalització horitzontal. 
• Barrera de seguretat. 

 
Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la Normativa 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 

• Replanteig de la ubicació dels senyals. 

• Subministrament dels materials. 
• Execució dels fonaments. 
• Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 

• Replanteig i premarcatge. 
• Neteja de les superfícies a pintar. 
• Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores en dues fases. 
• Protecció de les marques vials. 

 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 

• Replanteig de la situació. 
• Subministrament dels materials. 
• Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
•  Fixació i estrenyiment de la cargolaria. 
•  Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 

 
 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

• Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

• La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.3.7 Mesures correctores 

Consisteix en la naturalització de les zones en desús de l’antiga carretera, amb descompactació 
del subsòl, estesa de terra vegetal i hidrosembra herbàcia. 
Als talussos de desmunt de i terraplè de nova creació s’aplicarà el mateix tractament. 
 

 
1.4 Direcció d'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Diputació de Girona, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. la Diputació de Girona 
participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 
 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

• Els plànols del projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• Els quadres de preus. 
• El preu i termini d'execució contractats. 
• Les modificacions d'obra establertes per la Diputació de Girona. 

 
1.5 Desenvolupament de les obres. 

1.5.1 Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
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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. 
 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 
directament o ho comunicarà a la Diputació de Girona 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. 

 

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

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de 
la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 
per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites 
a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar 
l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
personal assignat a l'obra. 
 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
 
1.5.3 Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 
seva ocultació. 
 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a 
càrrec del Contractista. 
 
1.5.4 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal 
efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 
competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
 
1.5.5 Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 
barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent 
en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció 
d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
1.5.6 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. 
 
1.5.7 Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 



Condicionament d’un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000  (TM de Juià). 

 

PLEC DE CONDICIONS Pàg. 7 de 23 

 
2 CONDICIONS PARTICULARS 

2.1 Treballs generals. 

2.1.1 Replantejament. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 
per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de 
cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 
responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 
replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui 
el Director. 
 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 
obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 
 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
 
2.1.2 Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, 
abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 
 
 
2.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
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Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
 

a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 
 

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

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 
 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
 
2.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 
màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 
qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 
del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 
correctament. 
 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de 
la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 
d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 
per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en 
la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 
aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 
per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 

programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin. 
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 
respecte de les seves previsions. 
 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 
expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
 
2.2 Operacions prèvies, demolicions i enderrocs. 

2.2.1 Enderroc d’estructures 

Aquesta unitat d’obra s'executa amb subjecció a allò prescrit a l'article 301 Demolicions del PG3. 
 
DEFINICIÓ 
Enderroc d’elements sencers o part d’ells. Si cal es farà un pretall de l’estructura amb mitjans 
manuals i/o mecànics per evitar fer malbé la part que s’ha de conservar. 
 
EXECUCIÓ 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Amidament del volum en metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats dels seu 
emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 
d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el 
cas d'enderroc de massissos. 
El preu inclou l’increment de volum derivat de l’esponjament dels elements enderrocats. També la 
càrrega i transport dels residus a l’abocador autoritzat, cànon d'abocament i manteniment de 
l’abocador runes. 
 
2.2.2 Demolició de paviment de mescla bituminosa 

DEFINICIÓ 
Aquest unitat d’obra s'executa amb subjecció a allò prescrit a l'article 301 Demolicions del PG3. 
 
La demolició del paviment de mescla bituminosa fins una fondària on sigui evident que no hi ha 
presència de lligants bituminosos. Inclou el macadam o el material granular de la base que es 
podrà fer servir en els fonaments dels terraplens amb l’autorització prèvia de la DF. 
Un cop retirats els materials sobrers a l’abocador, es deixarà la superfície descompactada en una 
fondària mínima de 30 cm si a sobre es preveu estendre terra vegetal. En cas que hagi de formar 
la base d'un rebliment es compactarà. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
m2 de superfície realment demolida segons es dedueixi del plànol topogràfic i de l’amidament. No 
inclou el tall amb serra de disc. Inclou la càrrega i transport del residus a l’abocador autoritzat i el 
cànon o taxa de l’abocador runes. En cas de materials  susceptibles d’algun aprofitament es 
traslladaran al lloc on indiqui la DF, sense dret a cap compensació addicional. 
El preu inclou la descompactació si a sobre s'ha d'estendre terra vegetal i si per contra ha de 
formar la base d'un rebliment es tornarà a compactar. 
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L’enderroc de paviments de mescla bituminosa s'abonarà segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 

2.2.3 Tall amb serra de disc 

DEFINICIÓ 
Consisteix en el tall amb serra de disc del paviment de mescla bituminosa o de formigó que sigui 
necessari per la posterior demolició del paviment sempre i quan calgui deixar una superfície 
regular. S’estarà a les indicacions de la DF per valorar la necessitat o no de la seva execució i es 
farà un replanteig previ. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per metres (m) realment executats.   
El tall amb serra de disc s'abonarà d’acord al preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 

2.2.4 Fresat 

DEFINICIÓ 
Consisteixi en el fresat per cm de gruix de la superfície 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 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per metres quadrats per centímetre de gruix (m2xcm) realment executats, d’acord amb 
les indicacions donades per la D.F.     
 
2.2.5 Estriat paviments 

DEFINICIÓ 
Consisteix en la disgregació del ferm existent, regs superficials o mescles bituminoses, efectuada 
amb mitjans mecànics, eventualment es retira el material resultant o s'afegeix material i 
posteriorment es compacta la capa obtinguda. Inclou la càrrega mecànica o manual, transport a 
abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la 
neteja de la superfície 
 
L'estriat del paviment  fa d’acord amb les condicions de l’article 303 Escarificació i compactació del 
ferm existent del PG3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Amidament previ a la seva cobrició per part de la DF, s'amidarà la superfície en m2. S'abonarà 
d'acord amb el preu previst al Quadre de Preus. En l’abonament s’inclou el cost de la càrrega 
mecànica o manual, transport a abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador, i la neteja de la superfície. 
 

2.2.6 Desmuntatges 

DEFINICIÓ 
Desmuntatge d'elements singulars existents i afectats per les obres:  barreres, senyals i cartells 
verticals. 
Barreres. 
DEFINICIÓ 
Desmuntatge de la barrera metàl·lica inclosa la part proporcional de suports i  si s'escau la 
demolició dels fonaments, la càrrega i transport dels residus a abocador autoritzat, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador.  

 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonarà per metre (m) de llargària realment desmuntada o enderrocada.  
En cas d’aprofitament de la barrera metàl·lica, el contractista està obligat al trasllat fins el seu 
magatzem i la custòdia fins el moment de la recol·locació, inclòs al preu.  
 
Senyals verticals 
DEFINICIÓ 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical, inclòs el suport, enderroc del 
fonament i càrrega i transport dels residus a abocador autoritzat.  
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per unitat (u) realment desmuntada. 
En cas d’aprofitament del senyal vertical, el contractista està obligat al trasllat fins el seu 
magatzem i la custòdia fins el moment de la recol·locació, inclòs al preu. 
 
Cartells verticals 
DEFINICIÓ 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de de placa i panell de senyalització de trànsit, 
inclosa la part proporcional de suports i la demolició dels fonaments, amb rebliments del buit que 
ocupen. Inclou la càrrega i transport a l'abocador dels residus, cànon d'abocament i manteniment 
de l'abocador. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’abonarà per metre quadrat (m2) realment desmuntat de placa o panell de senyalització. 
En cas d’aprofitament del cartell vertical, el contractista està obligat al trasllat fins el seu magatzem 
i la custòdia fins el moment de la recol·locació, inclòs al preu.  
 
2.2.7 Demolició clavegueres 

DEFINICIÓ 
Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior <100 cm, inclosa solera i 
recobriment de formigó, càrrega, transport  a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador . 
La demolició inclou el formigó de recobriment que en contacte amb el tub, el protegeix, de 
qualsevol gruix i resistència, armat o en massa. En cas de passos salva-cunetes amb tub de 
formigó revestit de formigó i situat sota qualsevol tipus de paviment, estarà inclòs l'enderroc del 
paviment com a part d'aquesta unitat, sense donar dret a abonament diferenciat. 
Inclou el rebliment posterior del volum enderrocat amb terres fins la cota del terreny natural o fins 
l'esplanada, sense abonament diferenciat. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'amidament es farà prèviament al seu enderroc, mesurat per metres (m)  sobre el seu  eix 
longitudinal interior. 
Pels passos salva-cunetes de secció no circular, formats per murets i lloses de formigó s'aplicarà 
igualment aquest preu. 
 
 
2.3 Moviment de terres. 

2.3.1 Excavació de terra vegetal 

DEFINICIÓ I EXECUCIÓ 
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Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 
les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitadora, les operacions que 
segueixen: 

• Excavació. 
• Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
• Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
• Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla 
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per 
l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar motoanivelladores per la seva 
remoció. 
 
La terra vegetal s'amuntegarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 
m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per 
evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal 
de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 
emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre 
perfils transversals contrastats del terreny. 
 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 
aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. 
 
Es considerarà inclòs en el preu d’excavació la compactació del fons fins obtenir la densitat que 
pertoqui en funció de la situació relativa respecte a les capes de terraplè. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons que fossin precisos. 
 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
 
2.3.2 Excavació en desmunt 

DEFINICIÓ I EXECUCIÓ 
Consisteix en el rebaixament necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’explanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb 
sòl seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

• L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa  inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ i  les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics. 

• La demolició del ferm existent per l'eixamplament de la secció. 
• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 
fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió 
i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 
plànols o  per l'Enginyer Director. 

• La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 
tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• L'allisada dels talussos de l'excavació. 
• Les cunetes provisionals i definitives. 
• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
• Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 
 
L’excavació és “no classificada” d’acord amb l’apartat 320.2 classificació de les excavacions. 
Inclou part proporcional de roca. 
 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 
altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 
realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 
unitat d'obra. 
 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 
eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 
s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 
 
Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs incloent bomba per eixugar la zona inundada d'acord amb les indicacions 
existents en la Normativa específica i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
 
Prèviament a la demolició del ferm existent es farà el tall amb màquina de disc. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'excavació de desmunt de l’explanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l’explanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 
els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en 
compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
 
Per l'efecte dels amidaments de moviments de terres, s’entén per metre cúbic d'excavació el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 
unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
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No són abonables de forma diferenciada les demolicions de ferms existents incloses als plànols, ni 
la càrrega i transport dels materials resultats fins al gestor de runes, inclou les taxes del gestor. 
 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 
indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
d'utilització, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin 
falta per a una correcta execució de les obres. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència que aquests 
s'hagin contemplat o no en el Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb medis manuals per no 
fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., 
o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries 
per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments 
dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 
emmagatzematges i abocadors. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 
pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc 
i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 
 
2.3.3 Excavació de rases, pous i fonaments 

DEFINICIÓ 
Aquesta unitat d’obra s'executa amb subjecció a allò prescrit a l'article 321 Excavació en rases i 
pous del PG3. 
 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 
fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 

• L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

• La demolició del ferm existent, de qualsevol tipus. 
• Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 
la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

• La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d'obra. 

 

L’excavació és “no classificada” d’acord amb l’apartat 320.2 classificació de les excavacions. 
Inclou part proporcional de roca. 
 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques precises. 
 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 
toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 
tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 
s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 
l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 
 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 
operacions es puguin executar sense interrupció. 
 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació 
de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de 
cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 
excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verti-
cals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de 
costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata 
contra el terreny i la base superior de la qual és la intersecció de les cares laterals amb el fons del 
desmunt, la cota d’explanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny 
natural. 
 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs 
dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 
 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 
realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
 
No són abonables de forma diferenciada les demolicions de ferms existents incloses o no als plànols, 
ni la càrrega i transport dels materials resultats fins al gestor de runes, inclou les taxes del gestor. 
 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior 
càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el 
contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. S’hauran de considerar inclosos en el preu els pagaments dels cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
 
Es considerarà inclòs en el preu d’excavació la compactació del fons fins obtenir la densitat que 
pertoqui en funció de la situació relativa respecte a les capes de ferm. 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència que aquests 
s'hagin contemplat o no en el Projecte, els treballs s'executaran fins i tot amb medis manuals per no 
fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., 
o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. 
 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 
aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 
independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de Preus. 
 
2.3.4 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u 

DEFINICIÓ 
El replè s’executa d’acord amb els següents articles del PG3: 330 Terraplè, 331 Pedraplè i 333 
Reblert tot-u, en funció del material procedent de la pròpia obra. 
 
El material  procedent de la pròpia obra es podrà fer servir com a replè tipus terraplè si la seva 
classificació / caracterització resulta del tipus tolerable (0) segons art. 330 del PG-3 o superior. 
 
En cas que el material per fer el terraplè sigui procedent de préstec, la seva classificació / 
caracterització mínima serà sòl adequat tipus (1) i CBR≥6 segons art. 330 del PG-3.  
 
El grau de compactació en fonament i nucli serà del 98% del PM. Per coronació, o el que és el mateix 
per l’esplanada, veure article. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 
perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l’explanació i els 
talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 
sobreamples al terraplè o pedraplè. 
 
El preu de m3 de terraplens, pedraplens o reblerts tot-u és el mateix per a fonament i nucli, havent-se 
de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponent d’esplanada millorada en coronament de 
terraplè segons el tipus definit a projecte. 
 
El preu d’abonament inclou la selecció , garbellat, càrrega i transports intermedis, preparació de la 
base, extensió, humectació, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, 

escalonaments necessaris, sanejament de les zones que ho requereixin i altres activitats que facin 
falta. 
 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 
d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de 
la base de terraplè. 
 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà, d'acord amb el preu que figura al Quadre de Preus. 
 
2.3.5 Esplanada 

DEFINICIÓ 
La formació de l’esplanada es fa d’acord amb les condicions pels replens tipus terraplè de l’article 
330 Terraplens del PG3. 
L’esplanada té un gruix de 55 cm de sòl seleccionat de préstec tipus 2. 
 
Segons la Norma 6.1-IC Seccions de ferm, el sòl seleccionat tipus 2 haurà de tenir com a 
característica complementaria un CBR ≥ 10 (CBR ≥ 12 per última capa). 
 
La categoria de l’esplanada projectada és l’E2 amb mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 
càrrega (EV2), obtingut d'acord amb la NLT-357, superior a cent vint megapascals (EV2 > 120 Mpa). 
 
El gruix màxim de la tongada són 50 cm, i resulta així una 1ª tongada de 30 cm i una 2ª tongada 
de 25 cm. El grau de compactació serà del 100% del PM. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'esplanada s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els plànols de Projecte. No serà 
d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació d’una 
merma de gruix en capes subjacents. 
 
L’esplanada s’abonarà d’acord amb el preu del Quadre de Preus. 
 
2.3.6 Rebliments localitzats 

DEFINICIÓ 
Els rebliments localitzats, en particular de les rases, els pous i els fonaments, s'executen d’acord 
amb subjecció a allò prescrit a l’article 332 Replens localitzats del PG3. 
 
El grau de compactació serà del 98% del PM del material, que prèviament haurà estat seleccionat 
i garbellat. 
Si el rebliment de la rasa es troba sota la calçada, els vorals o les bermes s’haurà de garantir un 
percentatge de compactació del 100% del PM. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació (mesurat amb els 
criteris del present plec) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi 
efectuat dintre el volum excavat.  
Aquesta unitat d'obra s'abonarà, d'acord amb el preu que figura al Quadre de Preus. 
 
2.3.7 Esbrossada 

DEFINICIÓ 
L'esbrossada es farà d'acord amb les condicions de l’article 300 Esbrossada del terreny del PG3. 
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Consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, tocons, plantes, brossa, 
fusta caiguda, runa, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador,  cànon d'abocament i manteniment de l'abocador  
 
2.4 Ferms i paviments 

2.4.1 Base tot-u artificial 

DEFINICIÓ 
La base de tot-u artificial es fa d'acord amb les prescripcions de l’article 510 Tot-u artificial del 
PG3. 
 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Si la categoria de 
trànsit pesat és igual o inferior a un T2, es podrà utilitzar material granular reciclat de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament 
d'aquests residus, si el director de les obres dóna l'autorització un cop comprovada la procedència 
del material i que les seves característiques compleixen les prescripcions fixades en aquest article 
i en el PG-3. 
Característiques particulars del material: 

• correspondrà al fus granulomètric definit pel ZA 0/20.  
• serà "no plàstic", segons les normes UNE 103103 i UNE 103104.  
• el percentatge de partícules totalment i parcialment triturades, segons la UNE-EN 933-5 

serà superior o igual al setanta per cent (≥70%) 
 
 
No s’estendrà el tot-ú artificial fins que no s'hagi comprovat que la densitat, rasants i pendents de la 
superfície sobre la qual s'ha d’estendre, es corresponen amb les toleràncies del present Plec. Per 
això, a més de l'eventual reiteració dels assaigs d'acceptació d'aquesta superfície, el director de les 
obres podrà ordenar el pas d'un camió carregat per tal d'observar el seu efecte. Si existissin defectes 
o irregularitats que ultrapassin les tolerables, es corregiran d'acord amb el que es prescriu a la unitat 
d'obra corresponent d'aquest Plec. 
 
L’extensió del tot-u artificial es fa amb motoanivelladora. 
L’humectació del material, en cas de que sigui necessària, es podrà fer in situ. 
El grau de compactació serà del 100 % del PM. 
 
Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent, o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigués fent servir es 
compactaran amb mitjans adequats a cada cas, de forma que s'assoleixin les especificacions 
exigides al tot-ú artificial com a base granular. 
 
El gruix de la tongada estarà entre deu (10) i trenta (30) centímetres.  Quan la secció transversal  
té una part d'eixamplament  i una part de reforç sobre la carretera  vella, es procedirà sobre 
l'esplanada amb un gruix uniforme o variable segons perfil, i sobre el reforç amb un gruix variable. 
En zones de reforç està previst el fresat superficial de la calçada per garantir l’adherència per 
fregament entre les dues capes.  
 
Es procurarà evitar l'acció de tot tipus de trànsit sobre la capa executada mentre no es construeixi la 
capa següent. Si això no fos possible, s'estendrà àrid de cobertura sobre el reg d'imprimació i es 

procurarà que el trànsit que necessàriament hagués de passar per sobre es distribueixi de forma que 
no es concentrin les roderes en una sola zona. 
 
Pel tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, s'haurà de complir les prescripcions de 
l’article 510 Tot-u artificial del PG3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els plànols de Projecte. No serà 
d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació d’una 
merma de gruix en capes subjacents.  
El quadre de preus contempla l'abonament diferenciat del tot-u artificial, segons sigui procedent de 
granulats reciclats de formigó o procedent de la trituració total o parcial, de pedra de cantera o de 
grava natural. 

 
2.4.2 Rebliment de bermes 

DEFINICIÓ 
Consisteix en el rebliment de l’esglaó resultant després de l’estesa de la capa de rodadura. El 
material utilitzat és un sòl seleccionat, estès, humectat si s’escau , i compactat. 
Aquesta unitat d’obra s'executa amb subjecció a allò prescrit a l'article 332 Replens localitzats del 
PG3. 
El material emprat en aquesta unitat es el tot-u artificial, amb granulometria dins del fus ZA 0/20. 
Límit liquid, segons UNE 103103, inferior a trenta (LL<30). 
Índex de plasticitat, segons UNE 103104, entre sis i deu (6<IP<10). 
Grau de compactació: 98% del PM. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S'abonarà per metre (m) de berma realment executat, d'acord amb el quadre de preus. Si no existeix 
preu específic al quadre de preus, aquesta unitat es considerarà inclosa en les unitats d afermat de la 
base granular i d'afermat de mescla bituminosa. 
 
2.4.3 Paviments de formigó 

DEFINICIÓ 
Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans 
manuals, incloent l'estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les 
feines adients. 
Norma de referència EHE-08. 
Inclou la preparació de la superfície on s’ha d’estendre el formigó i els encofrats laterals. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'amidament es farà en m3 de paviment executat, el resultat del volum es farà per amidament de 
la superfície i multiplicat pel gruix de formigó en metres (m) deduït del gruix real.  
No serà d’abonament els escreixos laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació 
d’una merma de gruix en capes subjacents. Com a màxim s'aplicarà el gruix previst a la DT o el 
gruix indicat  per la DF. En cas de gruixos inferiors als indicats en més d'un  90% es procedirà a 
l'enderroc i nova execució. 
 
2.4.4 Mescles bituminoses 

DEFINICIÓ 
Segons l'article 542 Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós del PG3. 
Les dues mescles bituminoses: 
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• Capa rodadura: AC16 surf B 50/70 S, gruix mínim 5 cm. El % en massa sobre el total de la 
mescla bituminosa, inclós el pols mineral ≥ 4,5 %. 

• Capa intermitja: AC22 bin B 50/70 S, gruix mínim 6 cm. El % en massa sobre el total de la 
mescla bituminosa, inclós el pols mineral ≥ 5,0 %. 

 
La proporció mínima de partícules d'àrid gruixut total i parcialment triturades, segons la UNE-EN 
933-5 ha de ser com a mínim (% en massa): 

• Per a la capa de trànsit: 90 % 
• Per a la resta: 70 % 

 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
Control de qualitat 
 
a) Control de procedència 
Si els material disposen de marcatge CE amb un sistema d'avaluació de la conformitat 2+, el control 
podrà efectuar-se verificant que els valors declarats documentalment compleixen les especificacions 
requerides. 
En cas contrari, o quan el director de les obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs 
especificats a continuació. En el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a 
càrrec del contractista sense que computi a efectes de la limitació del cost del control de qualitat 
que pugui establir el Plec de Clàusules aplicable al contracte. 
 
a.1 Lligant hidrocarbonat 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendran dues (2) mostres 
segons la UNE-EN 58. Sobre una de les mostres es realitzaran els següents assaigs: 

• 1 penetració, segons UNE-EN 1426. 
• 1 punt d'estovament, segons UNE-EN 1427. 
• 1 índex de penetració, segons l'annex A de la UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 

13924-2 segons correspongui. 
• 1 resistència a l'envelliment, segons UNE-EN 12607-1. 
• 1 punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593. 
• 1 punt d'inflamació en vas obert, segons ISO 2592. 
• 1 solubilitat, segons UNE-EN 12592. 

L’altra mostra es guardarà fins el final del període de garantia, a disposició del director de les 
obres. 
 
a.2 Àrids 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

• Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
◦ 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
◦ 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons UNE-EN 933-8. 

• Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
◦ 1 índex de llenties, segons UNE-EN 933-3. 
◦ 1 proporció de partícules triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
◦ 1 proporció d’impureses per a àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 

• Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
◦ 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons UNE-EN 1097-8. 
◦ 1 desgast de Los Angeles, segons UNE-EN 1097-2. 
◦ 1 densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons UNE-EN 1097-6. 

 
a.3 Filler 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 
cada una d'elles: 

• 1 densitat aparent segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3. 
• 1 granulometria segons UNE-EN 933-10. 

 
b) Control d’execució 
b.1 Fabricació 
En el cas de que el producte disposi de marcatge CE amb sistema d'avaluació de la conformitat 2+, 
s’efectuarà una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 
acompanyen el marcatge CE acompleixen les especificacions establertes. 
En cas contrari, o quan el director de les obres ho consideri oportú, s'executaran els assaigs 
especificats a continuació. En el cas d'absència de certificat CE, el cost d'aquests assaigs anirà a 
càrrec del contractista sense que computi a efectes de la limitació del cost del control de qualitat a 
càrrec del contractista que pugui establir el Plec de Clàusules aplicable al contracte. 
 
b.1.1 Mescla d'àrids en fred 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una 
altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, s'efectuaran els següents assaigs: 

• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
• 1 equivalent de sorra, segons annex A de la UNE-EN 933-8. 

 
b.1.2 Mescla d'àrids en calent 
Diàriament sobre una (1) mostra en blanc presa aleatòriament del mesclador, s'efectuarà el següent 
assaig: 

• 1 granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
 
b.1.3 Mescla bituminosa 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una 
altra per la tarda, s'efectuaran els següents assaigs: 

• 1 dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 
• 1 granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
• Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb 

el mètode d’assaig indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades 
segons UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 

Cada setmana: 
• 1 resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, segons la UNE-EN 1297-12. 

 
b.1.4 Temperatura 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 
 
b.2 Posada en obra 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora, comprovant que es 
compleixen les limitacions especificades a la fórmula de treball. 
 
Com a mínim un cop al dia, dos si s'executen més de 500 tones, s'agafaran mostres de la mescla 
fabricada i es prepararan un joc de tres provetes. Sobre aquestes es determinarà: 

• Dosificació del lligant, segons UNE-EN 12697-1. 
• Granulometria dels àrids extrets, segons UNE-EN 12697-2 
• Contingut de buits segons UNE-EN 12697-8 i densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb 

el mètode d’assaig indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, en provetes preparades 
segons UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc (75) cops per cara. 
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En cas d'haver efectuat el control indicat en l'apartat b.1.3, el director de l'Obra decidirà si es pot 
ometre el control sobre les mostres preses a obra. 
Es comprovarà que per l’execució de la compactació es segueixen les indicacions aprovades en la 
fórmula de treball.  
 
b.3 Producte acabat 
Es considerarà com a lot el menor que resulti d’aplicar els criteris següents a una sola capa de 
mescla bituminosa: 

• Cinc-cents metres de calçada 
• Tres mil cinc-cents metres quadrats de calçada 
• La fracció construïda diàriament. 

Sobre cada lot es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
• 5 determinacions de densitat i gruix segons la UNE-EN 12697-6, considerant les condicions 

d’assaig que figuren en l’annex B de la UNE-EN 13108-20. Sobre aquests testimonis 
s'efectuarà també la comprovació d'adherència entre capes (NLT-382) 

Així mateix s'haurà de comprovar el compliment de les especificacions referents a regularitat 
superficial, macrotextura superficial i resistència al lliscament. 
 
 
Criteris d’acceptació o refús 
 
a) Densitat 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al noranta-vuit per cent (98%) de la densitat de 
referència per gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i al noranta-set per cent (97%) de la 
densitat de referència per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el 
noranta-vuit per cent (98%). 
Si la densitat mitjana és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la mínima necessària per ser 
acceptat el lot, es retirarà el material afectat i es reposarà a compte del contractista. 
Si la densitat mitjana és inferior a la mínima necessària per ser acceptat el lot, però és superior al 
noranta-cinc per cent (95%), s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
 
b) Percentatge de buits 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542. 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
 
c) Gruix 
En cas de capes de gruix continu, el gruix mitjà no pot ser inferior a l'especificat als plànols. No més 
de dues (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent 
(10%). 
Si el gruix obtingut no acompleix el criteri d’acceptació fixat, es procedirà segons indica l’article 
542.10.2 del PG-3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus. La direcció d’obra decidirà si es fa un amidament basat en testimonis extrets o per 
pesades en bàscula dels camions de transport. 
 
En el primer cas, es multiplicarà les amplades de cada capa realment construïdes segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els 
plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de 

control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa si aquest 
és objecte d’abonament per separat. 
 
En el segon cas es sumarà el pes net transportat per tots els camions que hagin abocat la totalitat 
del material transportat a l’obra. Els tiquets de bàscula hauran d’incloure necessàriament aquestes 
dades: 
 

• denominació de la planta de fabricació 
• denominació del tipus d’aglomerat 
• matrícula del camió 
• dia i hora de càrrega o de sortida de planta 
• pes brut 
• tara 
• pes net 

 
Es realitzaran pesades de control en bàscula pública a criteri de la direcció d’obra, però sempre 
després d’haver estat informada del pes net que transporta el camió. El contractista podrà optar 
entre informar telefònicament tant bon punt el camió surti de la planta o lliurar el tiquet quan 
aquest arribi a l’obra. En cap cas s’atendrà cap reclamació en concepte de disminució de 
rendiment que pugui suposar el procés de control de pesades. El cost d’aquest control anirà a 
càrrec del contractista, sense que computi dintre del percentatge fixat pel control d’obra. 
 
Es descomptarà del pes de mescla bituminosa, el pes del betum resultant d’aplicar el percentatge 
de betum sobre mescla (% betum/mescla) a les tones de mescla bituminosa. 
 
En el preu es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats 
i pols mineral. No seran d'abonament els escreixos laterals. 
 
El preu no inclou el betum, que s’abona d’acord al preu existent al quadre de preus. 
 

2.4.5 Betum 

DEFINICIÓ 
Segons article 211 Betums asfàltics del PG3. 
El betum serà de tipus B 50/70. 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 
referida a la massa total de la mescla bituminosa (inclòs pols mineral), serà del tres per mil (± 0,30 
%). 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 
assaigs de control. En el preu del betum està inclosa la part proporcional de la fabricació, transport 
i col·locació, manipulació i transport a obra. 
 

2.4.6 Regs emprimació 

DEFINICIÓ 
Segons article 530 Regs d'emprimació del PG3. 
És l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa granular prèviament a la col·locació de la 
capa bituminosa. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
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1. Preparació de la superfície existent. 
2. Subministrament i aplicació del lligant bituminós. 
3. Eventual subministrament i extensió d'un granulat de cobertura. 
4. Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
MATERIALS 
 
El lligant a emprar serà una emulsió catiònica C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, segons l'article 214 del 
PG-3, excepte que el contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel director 
de les obres. 
 
La dotació de lligant residual serà de set-cents grams per metre quadrat (700 g/m2). 
 
En cas d'usar-se, el granulat pels regs d'emprimació ha de ser sorra natural, sorra procedent del 
matxucat o bé una barreja dels dos materials, exempta de pols, brutícia, argila o d'altres matèries 
estranyes, que compleixi les prescripcions sobre granulometria, neteja i plasticitat fixades al PG-3. 
La dotació estarà compresa entre quatre i sis litres per metre quadrat. 
 
El director de les obres podrà modificar les dotacions en funció del resultat de les proves realitzades o 
basant-se en la seva experiència en altres obres similars. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'equip per a l'aplicació de l'emulsió disposarà de rampa de reg. Es prohibeix expressament el reg 
amb llança. 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures, que 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent i que tingui la humitat 
òptima per a la imprimació. Si fos necessari s'efectuarà un reg amb aigua, sense saturar la superfície. 
 
S'estendrà àrid de cobertura sempre que calgui permetre la circulació de vehicles sobre el reg 
d'imprimació i on es detecti reg sense absorbir després de vint-i-quatre hores (24 h) després de 
l'aplicació. Es compactarà lleugerament amb compactador de pneumàtics. S'escombrarà prèviament 
a l'extensió de la capa bituminosa eliminant l'àrid sobrer. 
 
La capa bituminosa superior s'ha d’executar abans de que el reg d'imprimació hagi perdut la seva 
efectivitat com a element d'unió. En aquest cas s'haurà d'executar un reg d'adherència que no serà 
d'abonament, llevat que el director de les obres consideri que les causes que l'hauran fet necessari 
no són imputables al contractista. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
Per al control de qualitat dels materials emprats s'estarà a allò especificat a l'article 530 del PG-3. 
 
L'emulsió bituminosa que s'empri ha de portar obligatòriament el marcatge CE. Cada cisterna que 
arribi a l'obra anirà acompanyada d'un albarà i de la informació relativa a l'etiquetatge i marcatge CE 
que s'especifica a l'article 214 del PG-3. 
 
Per al control de recepció es verificarà documentalment que els valors declarats en la informació que 
acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions del PG-3. 
 
En cas de no poder accedir a la documentació esmentada es rebutjarà el material. 

 
Si l'emulsió hagués estat emmagatzemada per un període superior a quinze (15) dies es realitzaran 
sobre dues mostres, una presa de la part superior i una altra presa de la part inferior del tanc, els 
assaigs de tamisatge (UNE-EN 1429) i el contingut de lligant (UNE-EN 1428). Si el resultat no fos 
positiu es rebutjarà el material. 
 
El director de l'obra podrà ordenar l'execució de qualsevol assaig d'identificació i comprovació de les 
característiques de l'emulsió. En cas d'incompliment de les especificacions establertes en les taules 
214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b del PG-3 es rebutjarà el material. 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques, de 
silicona o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de tres mil cinc-cents metres 
quadrats (3.500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 
prendran un mínim de tres (3) mesures per lot i es determinarà la dotació assecant en estufa i pesant. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig del lot i les actuacions a prendre en cas d'incompliments seran els 
fixats a l'article 530 del PG-3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols. Llevat que en el quadre de preus hi consti expressament, l'extensió de l'àrid de 
cobertura no és objecte d'abonament per separat, considerant-se inclòs en el preu unitari.  
 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
 
Emulsió tipus C50BF4 IMP amb una dotació 1,5 kg/m2. 
 

2.4.7 Regs adherència 

DEFINICIÓ 
Segons article 531 Regs d'adherència del PG3. 
És l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa tractada amb lligants hidrocarbonats o 
conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació d'una capa bituminosa. 
 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
 
1. Preparació i neteja de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
2. Subministrament i aplicació del lligant bituminós. 
3. Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva 

correcta execució. 
 
MATERIALS 
El lligant a emprar serà una emulsió catiònica C60B3 TER, segons l'article 214 del PG-3, amb un 
contingut mínim de betum del cinquanta-set per cent (57%), excepte que el contractista proposi un 
altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel director de les obres. 
 
Per al reg d'adherència d'una capa de trànsit amb microaglomerat s'utilitzarà una emulsió modificada 
amb polímers C60BP3 TER. 
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La dotació de lligant residual serà de tres-cents cinquanta grams per metre quadrat (350 g/m2). No 
obstant, el director de les obres podrà modificar la dotació en funció del resultat de les proves realitza-
des o basant-se en la seva experiència en altres obres similars. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L'equip per a l'aplicació de l'emulsió disposarà de rampa de reg. Es prohibeix expressament el reg 
amb llança. 
 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 
acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent. 
 
La capa bituminosa superior s'ha d’executar després de que el lligant hagi trencat pràcticament, però 
abans de que el reg d'adherència hagi perdut la seva efectivitat com a element d'unió. En aquest cas 
s'ha d'executar un altre reg d'adherència que no serà d'abonament, llevat que el director de les obres 
consideri que les causes que l'hauran fet necessari no són imputables al contractista. 
  
CONTROL DE QUALITAT 
a) Control de procedència i de recepció 
 
L'emulsió bituminosa que s'empri ha de portar obligatòriament el marcatge CE. Cada cisterna que 
arribi a l'obra anirà acompanyada d'un albarà i de la informació relativa a l'etiquetatge i marcatge CE 
que s'especifica a l'article 214 del PG-3. 
 
Per al control de recepció es verificarà documentalment que els valors declarats en la informació que 
acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions del PG-3. 
 
En cas de no poder accedir a la documentació esmentada es rebutjarà el material. 
 
Si l'emulsió hagués estat emmagatzemada per un període superior a set (7) dies es realitzaran sobre 
dues mostres, una presa de la part superior i una altra presa de la part inferior del tanc, coma mínim 
els assaigs de tamisatge (UNE-EN 1429) i el contingut de lligant (UNE-EN 1428). Si el resultat no fos 
positiu es rebutjarà el material. 
 
El director de l'obra podrà ordenar l'execució de qualsevol assaig d'identificació i comprovació de les 
característiques de l'emulsió. En cas d'incompliment de les especificacions establertes en les taules 
214.3.a, 214.3.b, 214.4.a o 214.4.b del PG-3 es rebutjarà el material. 
 
b) Control d’execució 
 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques, de 
silicona o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 
 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de tres mil cinc-cents metres 
quadrats (3.500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 
prendran un mínim de tres (3) mesures per lot i es determinarà la dotació secant en estufa i pesant. 
 
Per a la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar els 
assaig de tall (norma NLT-382) sobre tres (3) testimonis per a cada lot, extrets un cop executada la 
capa superior. 
 
Els criteris d'acceptació o rebuig del lot i les actuacions a prendre en cas d'incompliments seran 
els fixats a l'article 531 del PG-3. 
 

Emulsió C60B3 TER o C60B2 TER amb una dotació de 0,6 kg/m2. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats satisfactòriament, segons 
les seccions tipus que figuren als plànols. No seran d'abonament els excessos laterals. El preu que 
consta al quadre de preus també inclou la preparació de la superfície existent i l'aplicació de 
l'emulsió. 
 
2.5 Drenatge 

2.5.1 Neteja de cunetes 

DEFINICIÓ 
La neteja, reposició i restitució de cunetes comprèn l'esbrossada, l'excavació i el reperfilat 
necessaris, amb mitjans mecànics o manuals, perquè aquesta faci la seva funció drenant, donant-
li la secció adequada, un pendent cap als llocs de desguàs, evitant els embassaments, així com el 
transport a l'abocador autoritzat dels materials procedents de l'operació. 
La secció de la cuneta resultant s’ajustarà en els seus talussos a un 3H:2V, o s’estarà a les 
indicacions donades per la DF. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'execució d'aquesta unitat d'obra s'ha d’amidar i abonar per metre lineal (m) realment executat 
amb les condicions esmentades. El preu inclou els treballs i operacions necessàries i fins i tot el 
material necessari pel seu reperfilat, que en el cas de revestiment posterior, haurà de ser material 
seleccionat compactat d’acord amb les exigències de coronació de terraplè. 
 
2.5.2 Neteja passos salva-cunetes i clavegueres 

DEFINICIÓ 
Aquesta unitat comprèn la neteja interior amb mitjans mecànics o manuals dels passos salva-
cunetes obstruïts o les obres de drenatge transversal, de Ø interior < 1,00 m o secció interior a 
1,00 m2, restituint-los la seva secció inicial. També inclou la càrrega sobre camió i el transport a 
l'abocador autoritzat dels materials sobrers. 
Per aquests efectes, el contractista ha de disposar i utilitzar a l'obra dels mitjans d’anivellació 
necessaris. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
S’amidaran i abonaran segons els metres (m) realment executats a l’obra. El preu inclou la 
càrrega i transport a l’abocador dels materials resultants, cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 
 
2.5.3 Cuneta sense revestir 

DEFINICIÓ 
Formació d'una rasa de secció triangular o trapezoïdal, d'amplada, calat i talussos definits als 
plànols.  Inclou l'excavació en terreny no classificat, el refinat fins la cota de desguàs necessària 
dels talussos, i la càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. 
Per aquests efectes, el contractista ha de disposar i utilitzar a l'obra dels mitjans d anivellació 
necessaris. 
  
El perfilat de cunetes inclou els treballs necessaris per realitzar el condicionament de les cunetes 
no revestides i del peu de desmunt immediat, amb retirada del material sobrant i transport a 
l'abocador autoritzat, reperfilant a tot el llarg per tal de refer les zones obturades o degradades 
amb el fi de reposar les característiques inicials de la cuneta i del peu de desmunt. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaran aplicant a 
cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. 
>Si no hi ha preu al  Quadre de preus, s’entendrà compresa a la d’excavació en desmunt. 
 
2.5.4 Tubs de formigó vibro-premsat 

DEFINICIÓ 
Canalització formada per tubs de formigó en massa vibro-premsats, amb junta encadellada, inclou 
la base i el reblert per sobre la generatriu superior amb formigó HM-20. Es col·loquen en rases i 
queda inclosa la preparació del fons de la rasa: neteja, anivellació i compactació, abans d'executar 
la base de formigó. 
Inclou l'encofrat lateral necessari al llarg de la longitud de la canalització, quan la cota de rebliment 
per sobre de la generatriu superior, estigui per sobre de les parets de la rasa contigua. Igualment 
estan inclosos els encofrats necessaris en els extrems de la canalització. 
 
El projecte preveu tubs de diàmetre interior 40 cm i 50 cm de classe N segons UNE 127916, i tub 
de diàmetre interior de 100 cm. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'amidament es farà per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les 
longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A l'esmentat amidament 
s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canalització. 
En el cas del tubs passa-cunetes els brocs a l'entrada i a la sortida són prefabricats i s'abonaran 
d'acord amb el preu dels Quadre de Preus. 
 
2.5.5 Brocs prefabricats 

DEFINICIÓ 
Broc prefabricat de formigó en massa. Subministrament i col·locació de broc prefabricat de 
formigó en massa  per a tub de formigó de DN 40 cm, mides  exteriors 95x56x90 cm, ref. EMC40  
de GLS PREFABRICADOS o equivalent, amb totes les feines adients. 
Inclou el moviment de terres necessari per la seva col·locació, la base d’assentament de formigó i 
el rebliment posterior de l’excavació sobrant, compactat o alternativament executat amb formigó. 
 
Broc prefabricat de formigó en massa. Subministrament i col·locació de broc prefabricat de 
formigó en massa  per a tub de formigó de DN 50 cm, mides  exteriors 95x56x90 cm, ref. EMC50  
de GLS PREFABRICADOS o equivalent, amb totes les feines adients. 
Inclou el moviment de terres necessari per la seva col·locació, la base d’assentament de formigó i 
el rebliment posterior de l’excavació sobrant, compactat o alternativament executat amb formigó. 
 
Broc prefabricat de formigó en massa. Subministrament i col·locació de broc prefabricat de 
formigó en massa  per a tub de formigó de DN 100 cm, mides  exteriors 300x180x165h cm, ref. 
EM100MON  de GLS PREFABRICADOS o equivalent, amb totes les feines adients. 
Inclou el moviment de terres necessari per la seva col·locació, la base d’assentament de formigó i 
el rebliment posterior de l’excavació sobrant, compactat o alternativament executat amb formigó. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L'amidament i abonament es fa per tipus d’unitat (u) col·locada al seu lloc d'acord amb la D.T. 
 
2.5.6 Cunetes revestides i baixants 

DEFINICIÓ 

Les cuneta revestida de formigó es fa d'acord amb les prescripcions de l’article 400 Cunetes de 
formigó executades en obra del PG3. 
Al projecte hi ha de diferents tipus i seccions: 

• Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a 
l'abocador dels materials resultants 

• Cuneta profunda trapezoïdal de 2,60/0,80 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a 
l'abocador dels materials resultants 

• Cuneta profunda trapezoïdal de 3,20/0,80 m d'amplada i 0,80 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a 
l'abocador dels materials resultants 

 
Inclosa en aquesta unitat: 

• els moviments de terres necessari per formar la superfície prèvia al revestiment 
• geometria segons tipus de cunetes 
• geometria variable adaptada a les condicions de l'entorn 
• gruix mínim revestiment 15 cm 
• formigó resistència HM-20 

 
Els baixants adjacents a les obres de drenatge transversal es revestiran de formigó per evitar 
l’erosió provocada per l’aigua provinent de les cunetes. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament i abonament  de les cunetes es fa per metre (m) realment executat, mesurat sobre el 
terreny, segons els preus del Quadre de Preus per cada tipus. El preu inclou l'excavació, rebliment 
per formació del llit de recolzament, refí, encofrats, revestiment de formigó, juntes i tots els 
elements i treballs necessaris per la correcta execució i funcionament. 
 
En cas que no hagi preu per metre lineal, l'amidament i abonament es fa per metres cúbics (m3) 
de revestiment  de formigó en cunetes i baixants. L'amidament resultarà de multiplicar la longitud 
de la cuneta realment executada per l'amplada realment revestida i pel gruix mínim teòric. El preu 
inclou l'excavació, rebliment per formació del llit de recolzament, refí, encofrats, revestiment de 
formigó, juntes i tots els elements i treballs necessaris per la correcta execució i funcionament. 
 
2.5.7 Escullera 

DEFINICIÓ 
Es defineix com el conjunt de pedres col·locades les unes sobre les altres, disposades d’acord amb 
allò especificat als plànols, per protegir les obres de fàbrica de l’acció erosiva de l’aigua en les lleres 
de riu o rieres. També en alçats de talussos i embocadures  
 
El pes mínim de cada pedra serà de quatre-cents quilograms (800 kg). El pes específic de la pedra 
serà de 3,4 t/m3. 
 
En el cas de que l’escullera sigui estabilitzada amb formigó, la seva resistència característica mínima 
serà de 20 N/mm2 (HM-20). La quantia mínima de formigó és de 0,2 m3 de formigó per cada m3 
d’escullera. 
 
EXECUCIÓ 
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Aquest article es refereix a les operacions necessàries per transportar i col·locar les esculleres. 
 
Abans de procedir a l'estesa i compactació dels materials petris, s'efectuarà la desbrossada del 
terreny en tota la profunditat requerida en els Plànols. 
 
La càrrega dels productes i el seu transport al lloc d'ús es portarà a terme de manera que s'eviti la 
segregació del material. L'estesa i col·locació del material es farà en capes de gruix uniforme i 
paral·leles a la superfície del terreny. 
 
Les esculleres seran col·locades segons la disposició i dimensions mostrades als plànols o definides 
per l'Enginyer Director de les Obres. 
 
Els procediments de col·locació seran opcionals pel Contractista sempre que en els blocs de roca es 
col·loquin de forma ordenada dins de les línies definides als plànols o per l'Enginyer Director de 
l'Obra, i de manera que es redueixin al màxim els espais entre els blocs. 
 
El Contractista haurà de preveure, per la capa superior, procediments de construcció que permetin la 
manipulació individual de les pedres, de manera que els fragments o blocs quedin lligats 
adequadament i que es compleixin les següents toleràncies immediatament després de la col·locació: 
 

• Cap punt d'un bloc quedarà fora d'un plànol situat a 15 cm per sobre del teòric que defineix el 
límit de l'escullera. 

 
En cas d'incompatibilitat, el cost de la comprovació serà de compte del Contractista i l’Enginyer 
Director podrà exigir: 
 

• L’aixecament de la capa i la seva substitució per una altra que compleixi la tolerància 
estipulada. 

• El retall dels fragments per fora del límit exterior tolerat. 
• El replè mitjançant pedres més petites, travades per impacte als fragments adjacents, dels 

forats per sota del plànol límit interior tolerat. 
• La substitució del personal i/o els mètodes de col·locació utilitzats pel Contractista, quan 

l’incompliment de la tolerància establerta es produeixi amb una freqüència superior a 
l'admissible, a judici de l’Enginyer Director de l'Obra. 

 
El Contractista proposarà per escrit a l'Enginyer Encarregat el criteri de construcció que consideri més 
adient en cada cas, qui podrà exigir un assaig en obra del mateix, si a judici seu el mètode no 
estigués suficientment contrastat per l'experiència, abans de donar-hi la seva aprovació. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonamentacions de piles i estreps o dels 
talussos de terraplens s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats mesurats 
segons les dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el 
Director de les Obres. 
 
 
2.5.8 Emmacats 

DEFINICIÓ 
Paviment de pedra natural arrodonida, i morter sobre base de formigó. Els blocs de pedra de mida 
màxima 15 cm , col·locats de forma concertada per deixar una superfície uniforme en cota i 
distribució homogènia dels blocs. 
 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’emmacat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment executats segons el preu que a tal efecte 
figura al quadre de preus, el qual inclou el subministra i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix, la 

base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm de gruix, el morter per rejuntar  i 
tots els elements i treballs necessaris per la correcta execució i funcionament. 
 
2.6 Proteccions i senyalització 

2.6.1 Barreres 

DEFINICIÓ 
Hi ha dos elements a considerar: 

• Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus AS-BLB.D d'ASEBAL o 
equivalent, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, amb nivell 
de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,7m 
segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures o ancoratge amb poste-placa , 
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. 

• Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció 
doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de pal de perfil C-120 
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, inclòs 
enclavament i soldadures o ancoratge amb poste-placa, totalment col·locada en recta o 
corbada de qualsevol radi 

• Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment 
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció 
doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de 
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat. 

 
Són d’aplicació les prescripcions de l’article 704 Barreres de seguretat del PG3. 
 
El contractista presentarà a la DF i amb antelació suficient la fitxa del sistema de contenció, 
conforme és un sistema homologat d’acord amb el marcatge CE. 
El sistema de col·locació previst es per enclavament al terreny, en cas d’estructures de formigó 
està inclòs en el preu la p.p. de sobrecost de l’ancoratge amb poste-placa: xapa soldada de 15 
mm de gruix, amb quatre forats, el peu es subjectarà mitjançant quatre femelles M16 a quatre 
espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb longitud mínima de 20 cm. 
 
La barrera corbada, de qualsevol radi, es conformarà prèviament al seu galvanitzat en calent. No 
s’admetran desperfectes a la barrera per doblegament in situ. 
 
Els abatiments o encastament, s’executaran d’acord amb la DT del projecte o les indicacions 
donades per la DF. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament de la barrera es farà per metres (m) realment col·locats. El seu abonament es farà 
d’acord amb el preu que figura la Quadre de Preus. 
L’amidament abatiments o encastaments es farà d’acord amb les unitats (u) col·locades. El seu 
abonament es farà d’acord amb el preu que figura la Quadre de Preus. 
 
2.6.2 Senyalització 

Horitzontal 
DEFINICIÓ 
Segons article 700 Marques vials del PG3. 
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Marca vial per us permanent (P) de color blanc, amb propietats de retrorreflexió TIPUS II – RW. 
La forma d’aplicació és directa sobre el paviment.. 
Determinació del factor de desgast: total valor 12, 

• Situació de la marca: 3 i 4. 
• Classe rugositat: RG2, valor 3. 
• Tipus de via i ample calçada: valor 4. 
• Intensitat mitja diària: valor 1. 

Classe de durabilitat: factor de desgast ≤ 14, suposa una durabilitat P5. 
 
EXECUCIÓ 
S'acompliran les prescripcions en quan a neteja, preparació de la superfície, premarcatge i 
limitacions a l'execució que especifica l'article 700 del PG-3. 
 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el director de les 
obres els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançament. 
 
Abans de l'inici de l'aplicació de qualsevol tipus de marca vial, el contractista ha de sotmetre a 
l'aprovació del director de les obres els sistemes de senyalització per a protecció de les marques 
acabades de pintar fins que estiguin completament seques. 
 
Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera s'aplicaran en dues mans. La primera 
un cop transcorregudes 24 h de l'execució del paviment i la segona entre quinze i trenta dies 
després de l'aplicació de la primera. 
 
Les marques vials en zebrats, lletres i fletxes que s'hauran de realitzar amb pintura de dos 
components, s'aplicaran preferentment amb una pala d'estendre, sobre una superfície delimitada 
prèviament amb cinta adhesiva. 
 
El temps de curat no ha de ser superior a 20 minuts. 
 
Els envasos buits i les restes de materials de qualsevol mena, seran aplegats i lliurats a empreses 
especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, sent totalment prohibit 
vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
 
CONTROL DE QUALITAT 
a) Materials 
La idoneïtat dels materials es controlarà mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en la informació que acompanya al marcatge CE compleixen les especificacions 
establertes en aquest Plec i en el PG-3. 
 
El director de les obres podrà ordenar, en qualsevol moment, la realització de qualsevol assaig de 
comprovació de les característiques. En cas d'absència de la documentació esmentada en el 
paràgraf anterior, el cost d'aquest control no serà imputat a efectes de no sobrepassar el límit a 
càrrec del contractista que fixi el contracte. 
 
b) Control d'aplicació 
El director de les obres podrà decidir efectuar el control d'aplicació d'acord amb el procediment 
fixat en l'article 700.8 del PG-3. 
 
c) Control de la unitat acabada 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran controls de les 
marques viàries per determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen 
les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 
 

 
 
TIPUS DE MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retroreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

luminància (β) 
 
 

SRT A 180 dies A 365 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent (blanca) 200 150 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

 
El mètode d'assaig per determinar el coeficient de retroreflexió serà el puntual, amb equips 
portàtils. Si el resultat no fos satisfactori el contractista podrà encarregar al seu càrrec un assaig 
amb equip dinàmic d'alt rendiment. 
Els criteris d'acceptació o rebuig seran els fixats al PG-3. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Per la marca longitudinal l’amidament es farà en metres (m) realment pintats, mesurat a l’eix sobre 
el paviment, el preu inclou la preparació de la superfície, el premarcatge i l’aplicació en dues 
mans. 
L’abonament es fa d'acord amb el preu del Quadre de Preus. 
 
Pels senyals de stop, cediu el pas, símbols, zebrats, etc l’amidament es farà per metres quadrats 
(m2) realment pintats, el preu inclou la preparació de la superfície, el premarcatge. 
L’abonament es fa d'acord amb el preu del Quadre de Preus. 
 
Senyals i cartells verticals 
DEFINICIÓ 
Segons article 701 Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants del PG3. 
Al darrera dels senyals i els cartells haurà de figurar el nom del fabricant i la data de fabricació 
impresa de forma indeleble. Els senyals verticals hauran de tenir data de fabricació dins del termini 
de les obres, no s’admetran senyals amb data de fabricació anterior. Al dors haurà de col·locar-se 
un adhesiu de làmina transparent a tinta negre amb la imatge de la corporació. 
 
S'acreditarà documentalment mitjançant la presentació del marcatge CE i la Declaració de 
Prestacions del fabricant. 
Tots els senyals i panells direccionals han de ser de nivell RA2 de retroreflexió. 
Els suports dels senyals verticals seran galvanitzats en calent. Els suports pels cartells verticals 
(d’alumini) seran d’alumini extrusionat  tipus MC i Ø90 mm. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Pels senyals verticals de codi, circular, triangular u octogonal, l’amidament per unitat (u) de senyal 
col·locada sobre el seu suport, inclou els elements de fixació al suport, sense incloure el suport. 
L’abonament es farà d’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus. 
 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (u.) realment 
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del quadre de preus núm. 1. Si no hi hagués preu 
específic per  als senyals aprofitats, s’haurà d’entendre que no són d’abonament. 
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Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 
realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el quadre de preus, sempre que 
figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 
(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el quadre de preus. 
 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 
col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el quadre de preus. Aquesta unitat d'obra inclou 
el subministrament i col·locació dels perns d'ancoratge. 
 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 
mides que figuren en els plànols de cada senyal. 
 
 
2.7 Mesures correctores 

2.7.1 Estesa de terra vegetal 

DEFINICIÓ 
Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat 
manual dels talussos. 
Aquesta terra vegetal també s’estendrà sobre zones planeres en desús de la carretera. Inclou la 
descompactació en aquest cas de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la terra. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
L’amidament es farà en metres cúbics (m3) resultants del producte de la superfície pel gruix real 
estès. L’abonament es farà d’acord al preu del Quadre de Preus. 
 

2.7.2 Hidrosembra. 

DEFINICIÓ 
La hidrosembra és una sembra mecànica en la qual es tracta de projectar una barreja de llavors, 
adobs minerals, fixadors o estabilitzants, mulch i aigua per mitjà d'una hidrosembradora i 
consisteix en l’aplicació de llavors i productes per afavorir la seva subjecció sobre la superfície 
dels talussos i terra vegetal i desenvolupament mitjançant una suspensió aquosa. 
 
Es realitzarà en dues fases o passades i s’utilitzaran llavors d’espècies lleguminoses i gramínies 
adaptades agroclimàticament a les condicions on s’han de desenvolupar sobre les superfícies. 
 

La composició de la hidrosembra i també la tipologia de les llavors a utilitzar és la següent: 
 

Composició de la 1ª passada 

Llavors barreja d'espècies herbàcies de lleguminoses i de gramínies 30 gr/m2 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Fertilitzant mineral 30 gr/m2 

Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

Composició de la 2ª passada 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

Els talussos se sembraran en sentit ascendent distribuint més llavors a la part alta per compensar 
l’arrossegament de l’aigua de les mateixes. Caldrà fer-la, una vegada preparat el terreny, 
preferentment ala tardor o al finalitzar l’hivern o just al principi de la primavera. S’evitaran dies de 
vent i es controlarà que el terreny tingui la humitat adequada. Entre la primera i segona passada 
caldrà deixar un temps mínim per deixar consolidar la primera passada. Es recomana un temps 
mínim de 12 hores i un màxim de 36 hores. 
 
Materials: 
Llavors. S'entén per llavor, l'element botànic que té com a finalitat multiplicar l'espècie. L'embrió 
és l'òrgan vital de la llavor capaç de reproduir la planta, mentre que les restants estructures 
(substàncies de reserva o capes protectores) són només acompanyants. 
 
Les llavors procediran d'empreses comercials acreditades i seran de la mida, aspecte i color de 
l'espècie botànica seleccionada. Per a qualsevol partida de llavor s'exigirà el certificat d'origen, i 
aquest ha d'oferir les garanties suficients al director Facultatiu. 
 
Les llavors només es podran sembrar amb l'aprovació de la direcció facultativa, i es podran 
realitzar proves de germinació a compte del Contractista, seguint les normes actuals de Qualitat. 
 

Les característiques tecnològiques que han de complir són: 
• Puresa: superior al 90%. 
• Facultat germinativa: superior al 95%. 
• Pes: en cap cas serà inferior al 75% del total del producte envasat. 
• Estat sanitari: cal eliminar les llavors que hagin estat atacades per insectes, fongs, bacteris 

o altres animals, i les que presenten símptomes d'haver patit malalties criptogàmiques. 
• Grau d'humitat: inferior al 13%. 
• Mida i calibre: característica específica de cada varietat. 

Les llavors escollides i les seves proporcions s’han pensat en funció de: 
1. utilitzar espècies amb diferent velocitat de germinació. 
2. varietats que puguin suportar condicions difícils de sequedat. 
3. cal que tinguin sistemes reticulars potents i amb capacitat per fer un bon recobriment 

superficial. 
 
Mulch: Facilita la germinació de les llavors i les protegeix contra agents meteorològics adversos. 
Preferiblement s'utilitza Mulch d’origen orgànic de fibra de fusta verge que no contingui elements 
nocius pels éssers vius. 
 
En aquest cas utilitzarem Mulch de palles seleccionades de fibra curta i cotó tractat per als ocells i 
insectes+ turbes riques en matèria orgànica (70% MO) per tal de formar un bon llit de substrats 
que afavoreixi la correcta germinació de la llavor. 
 
Fixadors: són productes orgànics o inorgànics que s’apliquen en dissolució aquosa o en pols i 
que penetren a través de la superfície del terreny reduint-ne l’erosió per aglomeració física de les 
partícules del terreny, generalment amb l'establiment d'enllaços col·loïdals de naturalesa orgànica. 
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El reticulat format ha de permetre la circulació d'aire i el manteniment de la humitat del terreny, 
millorant la 
seva estructura i proporcionant un medi biològic més idoni. Així mateix, aplicats amb les llavors 
fixen aquestes contra el terreny evitant així el seu desplaçament. 
Els fixadors són compostos formats per polibutandienos, alginats, derivats de cel·lulosa, derivats 
de midó, acetat de vinil, polímers sintètics de base acrílica, propionat de polivinil i altres. Seran 
biodegradables i no nocius pel medi. 
 
Adobs: L’adob a utilitzar serà d’alliberació lenta però combinat sempre amb adob orgànic líquid 
d’un efecte més ràpid. També s’incorporaria a la barreja un contingut d’aminoàcids per tal 
d’afavorir la germinació i desenvolupament de la llavor. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
La hidrosembra s’amidarà com la superfície real en metres quadrats (m2) on realment s’aplica. 
L’abonament es farà d’acord al preu del Quadre de Preus. 
 

2.8 Partides alçades 

2.8.1 Seguretat vial i desviaments 

DEFINICIÓ 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tant de trànsit rodat 
com de vianants. 
 
EI contractista està obligat a acomplir tot allò previst en la clàusula 23 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 
 
El contractista instal·larà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a l'obra, ordenar la 
circulació en la zona que ocupen els treballs i en els punts de possible perill degut a la marxa 
d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus extrems i immediacions, les modificarà d'acord 
amb la marxa de l'obra i les desmuntarà quan no siguin necessàries. 
 
La responsabilitat de la senyalització d'obra és del contractista, sense perjudici d'acomplir les ordres 
escrites que eventualment doni l'enginyer director. 
 
La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció de Carreteres 
8.3. I.C. Señalización de obras del MOPU i d'acord amb el PG-3.  El coneixement i acompliment 
d'aquestes és obligació del Contractista, sense necessitat de què se li faci notificació alguna per part 
de la Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva obligació d'acomplir les ordres que aquesta, 
eventualment, li doni al respecte. 
 
El contractista està obligat a senyalitzar els desviaments de trànsit amb els materials (color, forma, 
dimensions), qualitats (pintura clara, uniforme i duradora) i condicions (ubicació) indicats en aquest 
Plec i/o les ordres escrites de l'enginyer director.  El contractista sotmetrà a l’aprovació de la direcció 
d'obra el disseny dels desviaments i aquest podrà modificar i especificar, en cada cas, el desviament 
proposat pel contractista. 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 

• Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 

• Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
◦ Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
◦ Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 
◦ Cons 
◦ Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
◦ Semàfors provisionals. 
◦ Captafars. 
◦ Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 

amb la normativa vigent. 
◦ Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
◦ Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització 

o abalisament. 
◦ Tot el material necessari per la instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el 

seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
• Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
• Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
• Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 

vianants. 
• Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
• La totalitat de treballs, materials, personal i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en 
què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 
immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

• Condicions generals: 
◦ Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
◦ La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
◦ Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 

posició indicada i  aprovada per la D.F. 
◦ Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

 
EXECUCIÓ 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. Tots els senyals, 
fites, balises, etc. s’han de col·locar de manera que es garanteixi la seva verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 
terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 
definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i abalisaments 
compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec o les legalment 
establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà admetre especificacions 
menors de les específiques d’obres definitives. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta partida alçada serà d’abonament íntegre d’acord al preu del Quadre de Preus. 
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El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 
 
En cas de no existir el preu específic esmentat, caldrà entendre que les operacions descrites estan 
incloses en el pressupost de seguretat i salut de l’obra o, en defecte seu, a les respectives unitats 
d’obra, sense que correspongui cap abonament per separat. 
 
2.8.2 Gestió de residus 

DEFINICIÓ 
Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, 
combustibles, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i lleres. Al contrari 
s'haurà d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser gestionats d'acord amb el 
que estableix la normativa relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant 
transportista, també autoritzat. 
 
S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests 
residus per la seva posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el 
termini màxim d'emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos). 
 
Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de 
residus han de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de 
les substàncies allí emmagatzemades (impermeabilització) i possibilitar-ne la recollida. En aquest 
sentit se suggereix que el punt de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials 
descansi sobre una llosa de formigó impermeable (o qualsevol altre sistema alternatiu i que 
assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur perimetral i la superfície recoberta 
totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot 
estar a cobert de la pluja. 
 
Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea especifica 
per a destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol altre indret de l'obra 
es recollirà i es disposarà finalment a abocador adequat. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT 
Aquesta partida alçada serà d’abonament íntegre d’acord al preu del Quadre de Preus. 
 
El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 
partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 
 
En cas de no existir el preu específic esmentat, caldrà entendre que les operacions descrites estan 
incloses en el pressupost de seguretat i salut de l’obra o, en defecte seu, a les respectives unitats 
d’obra, sense que correspongui cap abonament per separat. 

Girona, maig de 2020 

Autor del projecte: Vist i plau: 

L’enginyer tècnic L’enginyer de camins, 

d’obres públiques de canals i ports de 

Xarxa Viària Local de Xarxa Viària Local 

 
 
 
 
Ferran Bencomo Mora Joan Velasco Bonet 
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CARRETERA

PK

Excavació

t. vegetal 

(TV)

(m2)

Excavació

t. vegetal 

(TV)

(m3)

Excavació

desmunt

(DE)

(m2)

Excavació

desmunt

(DE)

(m3)

Terraplè

(TE)

(m2)

Terraplè

(TE)

(m3)

Sòl

selecc.(

ES)

(m2)

Sòl 

selecc.

(ES)

(m3)

AC16

(RO)

(m2)

AC16

(RO)

(m3)

AC22

(IN)

(m2)

AC22

(IN)

(m3)

TOT-U

ZA0/20

(BA)

(m2)

TOT-U

ZA0/20

(BA)

(m3)

Berma

(RB)

(m2)

Berma

(RB)

(m3)

Terra 

vegetal

[m]

Terra 

vegetal

[m3]

A(hidro-

sembra)

[m2]

0+660 0,00 0,37 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0+670 1,19 5,95 0,96 6,65 0,00 0,00 0,91 4,55 0,29 3,20 0,02 0,10 0,25 1,25 0,02 0,10 0,72 0,43 3,60

0+680 1,36 12,75 1,60 12,80 0,00 0,00 1,10 10,05 0,29 2,90 0,03 0,25 0,39 3,20 0,04 0,30 1,02 1,04 8,70

0+690 1,49 14,25 1,92 17,60 0,02 0,10 1,04 10,70 0,35 3,20 0,03 0,30 0,95 6,70 0,05 0,45 1,43 1,47 12,25

0+700 1,58 15,35 2,27 20,95 0,02 0,20 0,92 9,80 0,35 3,50 0,08 0,55 0,89 9,20 0,05 0,50 1,80 1,94 16,15

0+710 1,67 16,25 2,85 25,60 0,13 0,75 1,07 9,95 0,35 3,50 0,25 1,65 0,83 8,60 0,05 0,50 2,10 2,34 19,50

0+720 1,75 17,10 3,20 30,25 0,01 0,70 1,11 10,90 0,35 3,50 0,30 2,75 0,79 8,10 0,05 0,50 2,36 2,68 22,30

0+730 1,87 18,10 4,16 36,80 0,01 0,10 1,20 11,55 0,35 3,50 0,32 3,10 1,03 9,10 0,05 0,50 2,72 3,05 25,40

0+740 2,02 19,45 5,00 45,80 0,01 0,10 1,18 11,90 0,35 3,50 0,36 3,40 1,39 12,10 0,05 0,50 3,13 3,51 29,25

0+750 2,17 20,95 5,85 54,25 0,03 0,20 1,52 13,50 0,35 3,50 0,36 3,60 1,98 16,85 0,05 0,50 3,50 3,98 33,15

0+760 2,32 22,45 6,22 60,35 0,06 0,45 1,67 15,95 0,35 3,50 0,36 3,60 2,71 23,45 0,05 0,50 3,81 4,39 36,55

0+770 2,38 23,50 4,75 54,85 0,75 4,05 1,18 14,25 0,35 3,50 0,36 3,60 3,72 32,15 0,05 0,50 3,77 4,55 37,90

0+780 2,38 23,80 3,30 40,25 1,58 11,65 1,80 14,90 0,35 3,50 0,36 3,60 4,64 41,80 0,05 0,50 3,16 4,16 34,65

0+790 2,30 23,40 3,16 32,30 1,60 15,90 2,13 19,65 0,35 3,50 0,36 3,60 2,37 35,05 0,05 0,50 2,91 3,64 30,35

0+800 2,41 23,55 4,33 37,45 1,81 17,05 2,69 24,10 0,35 3,50 0,36 3,60 2,37 23,70 0,05 0,50 2,93 3,50 29,20

0+810 2,34 23,75 4,06 41,95 3,34 25,75 3,95 33,20 0,35 3,50 0,36 3,60 2,79 25,80 0,05 0,50 2,64 3,34 27,85

0+820 2,46 24,00 5,69 48,75 2,90 31,20 4,91 44,30 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,60 0,05 0,50 3,10 3,44 28,70

0+830 2,57 25,15 7,51 66,00 2,16 25,30 6,00 54,55 0,35 3,50 0,36 3,60 2,13 24,30 0,05 0,50 2,59 3,41 28,45

0+840 2,66 26,15 8,34 79,25 1,97 20,65 6,36 61,80 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 24,30 0,05 0,50 3,94 3,92 32,65

0+850 2,81 27,35 9,72 90,30 2,10 20,35 6,58 64,70 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 4,48 5,05 42,10

0+860 2,97 28,90 11,71 107,15 2,26 21,80 6,77 66,75 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 5,04 5,71 47,60

0+870 3,14 30,55 13,49 126,00 2,44 23,50 6,84 68,05 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 5,62 6,40 53,30

0+880 3,29 32,15 15,47 144,80 2,55 24,95 6,93 68,85 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 6,08 7,02 58,50

0+890 3,35 33,20 15,86 156,65 2,84 26,95 6,30 66,15 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 6,26 7,40 61,70

0+900 3,40 33,75 16,53 161,95 2,56 27,00 5,90 61,00 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 6,38 7,58 63,20

0+910 3,48 34,40 17,56 170,45 2,72 26,40 4,51 52,05 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 6,71 7,85 65,45

0+920 3,59 35,35 18,51 180,35 2,44 25,80 3,39 39,50 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 6,99 8,22 68,50

0+930 3,60 35,95 18,45 184,80 2,21 23,25 1,87 26,30 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 6,98 8,38 69,85

0+940 2,74 31,70 9,25 138,50 2,39 23,00 1,32 15,95 0,35 3,50 0,36 3,60 2,73 27,30 0,05 0,50 3,47 6,27 52,25

0+950 0,00 13,70 0,05 46,50 0,39 13,90 0,03 6,75 0,35 3,50 0,35 3,55 1,64 21,85 0,00 0,25 0,00 2,08 17,35

0+960 0,00 0,00 0,03 0,40 0,91 6,50 0,00 0,15 0,35 3,50 0,70 5,25 0,08 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+970 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 4,55 0,00 0,00 0,36 3,55 0,18 4,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 3,60 0,10 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 3,30 0,08 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1+000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 3,10 0,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 674,20 Total: 2.200,40 Total: 422,10 Total: 897,20 Total: 111,25 Total: 100,15 Total: 632,65 Total: 13,20 Total: 125,29 1.044,10

AMIDAMENTS AUXILIARS
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(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

AMIDAMENTS Data: 06/05/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m) alça (m) gruix (m)
2 0+776 ESQ. broc sortida 1,000 2,880 1,500 0,150 0,648 C#*D#*E#*F#

3 0+810 ESQ. broc sortida 1,000 2,244 1,000 0,150 0,337 C#*D#*E#*F#

4 0+898 ESQ. broc sortida 1,000 2,250 1,000 0,150 0,338 C#*D#*E#*F#

5 Amid. plànols, recuperació de reixes: T ut long (m) alça (m) gruix (m)
6 0+776-0+810 DTA. recrescut pous

1,0x1,0
4,000 4,000 0,100 0,200 0,320 C#*D#*E#*F#

7 0+800 DTA. recrescut canal, dos
costats

2,000 15,700 0,100 0,200 0,628 C#*D#*E#*F#

8 0+898 DTA. recrescut pou 1,0x1,0 1,000 4,000 0,100 0,200 0,080 C#*D#*E#*F#

9 Amid. plànols T ut long (m) alça (m) gruix (m)
10 0+950 esq.OD1 TUB Ø80 broc entrada 1,000 3,050 1,200 0,150 0,549 C#*D#*E#*F#

11 0+950 esq.OD1 TUB Ø80 broc sortida 1,000 3,360 1,200 0,150 0,605 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,505

2 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 Amid. plànols T ut long (m) ampl (m)
2 0+660-0+950 ESQ. encaix lateral 1,000 580,310 0,250 145,078 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 145,078

3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+660-0+950 ESQ. encaixa lateral 1,000 580,310 580,310 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 580,310

4 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut sup (m2) gruix (cm)
2 0+660-0+740 1,000 428,100 3,000 1.284,300 C#*D#*F#

3 1+000 1,000 30,870 2,500 77,175 C#*D#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.361,475

5 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m) ampl (m)
2 0+740-0+960 1,000 220,000 7,200 1.584,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 1.584,000

6 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL EUR
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1 Amid. plànols T ut long
2 Recuperació per l'obra mínim el 50% T
3 0+660-0+950 ESQ. 1,000 291,000 291,000 C#*D#

4 0+955-1+000 ESQ. 1,000 55,000 55,000 C#*D#

5 0+950-1+000 DTA. 1,000 45,000 45,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 391,000

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut
2 0+780 R-305 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de
formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+810 Ø60 sortida 1,000 1,000 1,000 C#*D#

3 0+898 Ø60 sortida 1,000 1,000 1,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa solera i recobriment
de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+950 esq.OD1 TUB Ø80 1,000 5,100 5,100 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

10 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+690-0+750 1,000 60,000 60,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol (m3)
2 CARRETERA (TV) 674,200 674,200 C#

TOTAL AMIDAMENT 674,200

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL EUR
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1 Amid. auxiliars T Vol (m3)
2 CARRETERA (DE) 2.200,400 2.200,400 C#

TOTAL AMIDAMENT 2.200,400

3 G226Z020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Tipus terraplè amb classificació mínima de sòl adequat tipus 1 i CBR>6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxliliars T Vol, (m3)
2 CARRETERA (TE) 422,100 422,100 C#

3 Desc. el 30 % de l'obra P -30,000 -126,630 PERORIGEN(G
1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 295,470

4 G226Z030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric. Tipus terraplè amb classificació mínima de sòl tolerable tipus 0.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxliliars T Vol, (m3)
2 CARRETERA (TE) 422,100 422,100 C#

3 Desc. el 70 % de préstec P -70,000 -295,470 PERORIGEN(G
1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 126,630

5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxliliars T Vol, (m3)
2 CARRETERA (ES) 897,200 897,200 C#

TOTAL AMIDAMENT 897,200

6 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T TV vol (m3)
2 CARRETERA, (TV)/0.3 674,200 2.247,333 C#/0.3

TOTAL AMIDAMENT 2.247,333

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

1 G921U021 m3 Base de tot-u artificial ZA 0/20, estesa, humectació i compactació 100 % PM, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxliliars T Vol, (m3)
2 CARRETERA (BA), inclou c.bici lateral 632,650 632,650 C#

3 En previsió T ut sup (m2) gruix (m)
4 0+800 dta. accés subestació, de 10 a

20 cm
1,000 258,000 0,150 38,700 C#*D#*F#

5 0+950 esq. accés, de 10 a 20 cm 1,000 25,000 0,150 3,750 C#*D#*F#

6 Increment a justificar P 10,000 67,510 PERORIGEN(G
1:G5, C6)
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TOTAL AMIDAMENT 742,610

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut sup (m2) gruix (m)
2 0+950 esq. accés 1,000 25,000 0,200 5,000 C#*D#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T dens (t/m3) Vol, (m3)
2 CARRETERA (IN) 2,450 100,150 245,368 C#*D#

3 En previsió T dens (t/m3) sup (m2) gruix (m)
4 0+800 dta. accés subestació, 5 cm 2,450 258,000 0,050 31,605 C#*D#*F#

5 Imprevistos P 10,000 27,697 PERORIGEN(G
1:G4, C5)

6 Total AC22 amb tetum O 304,670 SUMORIGEN(G
1:G5)

7 A desc. betum/mescla P -5,000 -15,234 PERORIGEN(G
1:G6, C7)

TOTAL AMIDAMENT 289,436

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T dens (t/m3) Vol, (m3)
2 CARRETERA (RO) 2,450 111,250 272,563 C#*D#

3 En previsió T dens (t/m3) sup (m2) gruix (m)
4 0+800 dta. accés subestació, 5 cm 2,450 258,000 0,050 31,605 C#*D#*F#

5 Imprevistos P 10,000 30,417 PERORIGEN(G
1:G4,C5)

6 Total AC16 amb tetum O 334,585 SUMORIGEN(G
1:G5)

7 A desc. betum/mescla P -5,000 -16,729 PERORIGEN(G
1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 317,856

5 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part proporcional de manipulació i transport a
l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sobre amid. de MBC: T % betum/mesc tn MBC
2 AC 22 0,050 304,670 15,234 C#*D#

3 AC 16 0,050 334,585 16,729 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 31,963

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. directe T ut long ampl
2 0+740-0+950 1,000 210,000 7,300 1.533,000 C#*D#*E#

3 T ut sup (m2)
4 0+800 dta. accés subestació 1,000 258,000 258,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.791,000

7 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. directe T ut long ampl
2 0+660-1+000 1,000 340,000 7,100 2.414,000 C#*D#*E#

3 T ut sup (m2)
4 0+800 dta. accés subestació 1,000 258,000 258,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 2.672,000

8 G941Z012 m3 Reblert berma amb tot-u artificial ZA 0/20 amb index de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30,
estesa, humectació i compactació 98 % PM, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T Vol, (m3)
2 CARRETERA berma (RB) 13,200 13,200 C#

TOTAL AMIDAMENT 13,200

9 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control de la fissuració
superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut sup (m2)
2 0+950 esq. accés 1,000 25,000 25,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 04 DRENATGE
Subcapítol 01 LONGITUDINAL

1 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+660 esq. dos passos salvacunetes 2,000 6,000 12,000 C#*D#

3 0+660 dta. reixa interceptora 1,000 6,000 6,000 C#*D#

4 0+660 dta. de reixa interc. a tub 1,000 4,500 4,500 C#*D#

5 0+660 dta. pous amb reixa 3,000 1,000 3,000 C#*D#

6 0+660 dta. de pous a canal 1,000 41,000 C#*(3.85+15.45
+21.70)

7 0+690-0+775 dta. canal oberta 1,000 87,000 87,000 C#*D#

8 0+775 ODT Ø100 CM 1,000 13,400 13,400 C#*D#

9 0+775-0+810 dta. pous amb reixa 4,000 1,000 4,000 C#*D#

10 0+795 dta. reixa interceptora 1,000 15,200 15,200 C#*D#

11 0+782-0+810 dta. entre pous i reixa
interc.

1,000 23,100 C#*(3.00+2.00+
17.40+0.70)

12 0+810 ODT Ø50 cm 1,000 15,250 15,250 C#*D#

13 0+898 ODT Ø40 cm 1,000 7,800 7,800 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 232,250

2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+690-0+782 dta. 1,000 92,000 92,000 C#*D#
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Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000
(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

AMIDAMENTS Data: 06/05/20 Pàg.: 6

3 0+806-0+963 dta. 1,000 157,000 157,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 249,000

3 GD57Z620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,60/0,80 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+660-0+775 esq. 1,000 115,000 115,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

4 GD57Z621 m Cuneta profunda trapezoïdal de 3,20/0,80 m d'amplada i 0,80 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+775-0+945 esq. 1,000 170,000 170,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

5 GD57Z820 m3 Formigó en massa HM-20 en formació de cunetes i baixants, inclòs encofrat, fratasat, acabats i juntes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixant 1,50x0,50 - 3H:2V T unit long (m) reve (m) gruix (m)
2 0+963 dta. fins entrada marc 1,000 8,000 1,800 0,150 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,160

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 04 DRENATGE
Subcapítol 02 TRANSVERSAL

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut ampl long
2 0+775 esq. perllongar ODT 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#

3 OD1 entrada i sortida 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+898 ODT Ø40 cm 1,000 1,100 1,100 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

3 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN 40 cm, mides
58x90x95h cm, ref. EMC40 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut
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2 0+898 ODT Ø40 cm 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base
i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+810 ODT Ø50 cm 1,000 1,100 1,100 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1,100

5 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN 50 cm, mides
58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut
2 0+810 ODT Ø50 cm 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long (m)
2 0+775 esq. perllongar ODT 1,000 1,100 1,100 C#*D#

3 0+945 esq. OD1 6,000 1,100 6,600 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

7 GD7ZTZ18 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó armat per a tub de DN 100 cm, mides 300x180x165h
cm, ref. EM100MON o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut
2 0+775 esq. perllongar ODT 1,000 1,000 C#

3 OD1 entrada i sortida 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long alça gruix
2 Pous amb reixa de 1.0x1.0 5,000 4,000 0,800 0,250 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Canal amb reixa de 15.2x0.5 2,000 15,200 0,600 0,250 4,560 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,500 0,600 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,710

9 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long alça cares
2 Pous amb reixa de 1.0x1.0 5,000 4,000 0,800 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 Canal amb reixa de 15.2x0.5 2,000 15,200 0,600 2,000 36,480 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,500 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,680
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10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols, m3 HA-25x60 kg/m3 T ut long alça gruix
2 Pous amb reixa de 1.0x1.0 5,000 4,000 0,800 0,250 240,000 C#*D#*E#*F#*6

0

3 Canal amb reixa de 15.2x0.5 2,000 15,200 0,600 0,250 273,600 C#*D#*E#*F#*6
0

4 2,000 0,500 0,600 0,250 9,000 C#*D#*E#*F#*6
0

TOTAL AMIDAMENT 522,600

11 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols, per reixes recuperades: T ut long kg/m pous
2 Marc per reixa de pou L80x80x8 4,000 1,000 9,630 5,000 192,600 C#*D#*E#*F#

3 Amid. plànols, per reixes recuperades: T ut long kg/m
4 Marc reixa correguda L80x80x8 2,000 15,200 9,630 292,752 C#*D#*E#

5 2,000 0,500 9,630 9,630 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 494,982

12 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols, al fons: T ut long ampl gruix
2 OD1, rastrell sortida fins llera riera 1,000 4,800 2,500 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Amid. plànols, protecció talús: T ut base alçad gruix
4 OD1, entrada dta. i esq. del broc 2,000 3,000 2,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 OD1, sortida dta. i esq. del blorc 2,000 3,000 2,500 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus AS-BLB.D d'ASEBAL o equivalent, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars i p.p. de topall final, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i
deflexió dinàmica màxima 1,7m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures o ancoratge amb
poste-placa , totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long
2 0+660-0+950 ESQ. 1,000 291,000 291,000 C#*D#

3 0+955-1+000 ESQ. 1,000 55,000 55,000 C#*D#

4 0+950-1+000 DTA. 1,000 45,000 45,000 C#*D#

5 Tanca biona recuperada 20% P -20,000 -78,200 PERORIGEN(G
1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 312,800

2 FB2YU640 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, inclòs enclavament i soldadures o ancoratge amb poste-placa,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Amid. plànols T ut long
2 0+660-0+950 ESQ. 1,000 291,000 291,000 C#*D#

3 0+955-1+000 ESQ. 1,000 55,000 55,000 C#*D#

4 0+950-1+000 DTA. 1,000 45,000 45,000 C#*D#

5 Tanca biona nova 80% P -80,000 -312,800 PERORIGEN(G
1:G4, C5)

TOTAL AMIDAMENT 78,200

3 GB2AU125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor posterior, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut long
2 0+950 DTA. abatiment 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, 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 Amid. plànols T ut long (m)
2 eix i vorals i extrems de 20 m 3,000 380,000 1.140,000 C#*D#

3 arrodoniment -3,000 7,153 -21,459 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.118,541

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut m2
2 STOP 1,000 1,230 1,230 C#*D#

3 Línia retenció T ut long (m) ampl (m)
4 0+800 dta. stop 1,000 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,630

6 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut
2 0+780 R-305 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut
2 0+800 R-2 stop 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. plànols T ut
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2 0+780 R-305 proh. avançar 2,000 2,000 C#

3 0+800 R-2 stop 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 06 INTEGRACIÓ ENTORN

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T vol (m3)
2 CARRETERA esq. Terra vegetal 12 cm 125,290 125,290 C#

3 Amid. plànols T long (m) ampl (m) gruix (m)
4 0+806-0+963 dta. darrera TTR-10 157,000 1,500 0,100 23,550 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 148,840

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amid. auxiliars T vol (m3)
2 CARRETERA esq. vol/0,12 m 125,290 1.044,083 C#/0.12

3 arrodoniment 0,017 0,017 C#

4 Subtotal S 1.044,100 SUMSUBTOTAL
(G1:G3)

5 Amid. plànols T long (m) ampl (m)
6 0+806-0+963 dta. darrera TTR-10 157,000 1,500 235,500 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.279,600

Obra 01 PRESSUPOST2020-3818 GIV-6708
Capítol 07 PARTIDES ALÇADES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió de residus de construcció i demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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P-1 FB2YU640 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció
doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de pal de perfil C-120 cada
4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, inclòs enclavament
i soldadures o ancoratge amb poste-placa, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

14,77 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 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

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

43,18 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

50,05 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-10 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa
solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

107,76 €

(CENT SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

14,66 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,60 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-14 G226Z020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Tipus terraplè amb classificació
mínima de sòl adequat tipus 1 i CBR>6.

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-15 G226Z030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Tipus terraplè amb classificació mínima
de sòl tolerable tipus 0.

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-17 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

38,01 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-19 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,80 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-21 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 109,74 €

(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-23 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 44,29 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-24 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN
40 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC40 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

159,02 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-25 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN
50 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

172,05 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-26 G921U021 m3 Base de tot-u artificial ZA 0/20, estesa, humectació i compactació 100 % PM, mesurat sobre
perfil teòric

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-27 G941Z012 m3 Reblert berma amb tot-u artificial ZA 0/20 amb index de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i límit
líquid (LL) inferior a 30, estesa, humectació i compactació 98 % PM, mesurat sobre perfil
teòric

63,03 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-28 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

106,53 €

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

40,36 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

43,05 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-31 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part proporcional de
manipulació i transport a l'obra.

461,04 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-32 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus AS-BLB.D d'ASEBAL o
equivalent, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica màxima 1,7m
segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures o ancoratge amb poste-placa ,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

34,38 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 GB2AU125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor
posterior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

616,02 €

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-37 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-39 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

82,95 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

83,23 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-41 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

73,48 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-42 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

25,59 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

24,60 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-44 GD57Z620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,60/0,80 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

72,18 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-45 GD57Z621 m Cuneta profunda trapezoïdal de 3,20/0,80 m d'amplada i 0,80 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

86,21 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-46 GD57Z820 m3 Formigó en massa HM-20 en formació de cunetes i baixants, inclòs encofrat, fratasat,
acabats i juntes

139,38 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

59,94 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

78,14 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-49 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

188,00 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS)

P-50 GD7ZTZ18 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó armat per a tub de DN 100 cm, mides
300x180x165h cm, ref. EM100MON o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

737,00 €

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS)

P-51 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,50 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-52 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió de residus de construcció i demolició 261,11 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

Girona, maig de 2020

Autor del projecte:                   Vist i plau:

L´enginyer tècnic                     L´enginyer de camins,

d´obres públiques de                  canals i ports de

Xarxa Viària Local                    Xarxa Viària Local

Ferran Bencomo Mora                   Joan Velasco i Bonet
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P-1 FB2YU640 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C, amb tanca de secció
doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de pal de perfil C-120 cada
4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, inclòs enclavament
i soldadures o ancoratge amb poste-placa, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

14,77 €

BBM2U640 m Part proporcional de pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars per a 6,82000 €

Altres conceptes 7,95000 €

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

60,00 €

Altres conceptes 60,00000 €

P-3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,47 €

Altres conceptes 5,47000 €

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,46 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-5 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

0,43 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-6 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la
superfície, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

0,98 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

4,26 €

Altres conceptes 4,26000 €

P-8 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

43,18 €

Altres conceptes 43,18000 €

P-9 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

50,05 €

Altres conceptes 50,05000 €

P-10 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior, inclosa
solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

107,76 €

Altres conceptes 107,76000 €

P-11 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

14,66 €

Altres conceptes 14,66000 €

P-12 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,35 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-13 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,60 €
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Altres conceptes 3,60000 €

P-14 G226Z020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Tipus terraplè amb classificació
mínima de sòl adequat tipus 1 i CBR>6.

6,17 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 4,34400 €

B0111000 m3 Aigua 0,08950 €

Altres conceptes 1,73650 €

P-15 G226Z030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Tipus terraplè amb classificació mínima
de sòl tolerable tipus 0.

1,61 €

B0111000 m3 Aigua 0,08950 €

Altres conceptes 1,52050 €

P-16 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,03 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,86400 €

B0111000 m3 Aigua 0,08950 €

Altres conceptes 2,07650 €

P-17 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,41 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-18 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

38,01 €

B0442003 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 22,08000 €

Altres conceptes 15,93000 €

P-19 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,89 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,36365 €

Altres conceptes 2,52635 €

P-20 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa
d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2,80 €

B44ZU001 kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i una capa d'e 1,21800 €

B44Z9001 u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,09000 €

Altres conceptes 1,49200 €

P-21 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 109,74 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,97700 €

Altres conceptes 20,76300 €

P-22 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,14 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,80850 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01510 €

Altres conceptes 0,31640 €

P-23 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 44,29 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,78630 €

ITeC A3, (2 DIN A4)-XVL



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000

(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 06/05/20 Pàg.: 3

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,80800 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 4,41000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,22500 €

Altres conceptes 36,83070 €

P-24 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN
40 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC40 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

159,02 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,49800 €

B4PZZ040 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN400, segons plànols 78,16000 €

Altres conceptes 73,36200 €

P-25 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN
50 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

172,05 €

B4PZZ050 u Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN500, segons plànols 90,57000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 7,49800 €

Altres conceptes 73,98200 €

P-26 G921U021 m3 Base de tot-u artificial ZA 0/20, estesa, humectació i compactació 100 % PM, mesurat sobre
perfil teòric

28,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,08950 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 25,11600 €

Altres conceptes 2,80450 €

P-27 G941Z012 m3 Reblert berma amb tot-u artificial ZA 0/20 amb index de plasticitat (IP) entre 6 i 10, i límit
líquid (LL) inferior a 30, estesa, humectació i compactació 98 % PM, mesurat sobre perfil
teòric

63,03 €

B0111000 m3 Aigua 0,08950 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 25,11600 €

Altres conceptes 37,82450 €

P-28 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

106,53 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,58000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 78,72900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,05000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,40500 €

Altres conceptes 23,76600 €

P-29 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

40,36 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure 27,36000 €

Altres conceptes 13,00000 €

P-30 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

43,05 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 29,07000 €

Altres conceptes 13,98000 €

P-31 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part proporcional de
manipulació i transport a l'obra.

461,04 €
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B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 439,09000 €

Altres conceptes 21,95000 €

P-32 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,61 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,43200 €

Altres conceptes 0,17800 €

P-33 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,43 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,22200 €

Altres conceptes 0,20800 €

P-34 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en paviment o solera

4,52 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 3,17000 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,01845 €

Altres conceptes 1,33155 €

P-35 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus AS-BLB.D d'ASEBAL o
equivalent, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica màxima 1,7m
segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures o ancoratge amb poste-placa ,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

34,38 €

BBM21006 m Barrera metàl·lica simple,tipus AS-BLB.D d'ASEBAL o equivalent, galvanitzada en cal 25,50000 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-36 GB2AU125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tensor
posterior, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

616,02 €

BBM2U125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus sense tens 360,79000 €

Altres conceptes 255,23000 €

P-37 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

0,96 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,42840 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,06540 €

Altres conceptes 0,46620 €

P-38 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

26,10 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,52320 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 11,19000 €

Altres conceptes 14,38680 €

P-39 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

82,95 €

BBM1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI 63,37000 €

Altres conceptes 19,58000 €

P-40 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

83,23 €
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BBM1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat, de 60 cm de doble apotema, amb revestiment refle 63,64000 €

Altres conceptes 19,59000 €

P-41 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

73,48 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 36,35200 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,99760 €

Altres conceptes 28,13040 €

P-42 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

25,59 €

Altres conceptes 25,59000 €

P-43 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

24,60 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,31600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,03322 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27347 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,06000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 14,99600 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,08100 €

Altres conceptes 8,84031 €

P-44 GD57Z620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,60/0,80 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

72,18 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 37,49000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,52850 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,19440 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,53300 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,71100 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,14100 €

Altres conceptes 32,58210 €

P-45 GD57Z621 m Cuneta profunda trapezoïdal de 3,20/0,80 m d'amplada i 0,80 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

86,21 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,71100 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,53300 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,14100 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,52850 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 44,98800 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,19440 €

Altres conceptes 39,11410 €

P-46 GD57Z820 m3 Formigó en massa HM-20 en formació de cunetes i baixants, inclòs encofrat, fratasat,
acabats i juntes

139,38 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,37920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,30750 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,12150 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 78,72900 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07500 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,03775 €

Altres conceptes 59,73005 €

P-47 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

59,94 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 13,18800 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,32922 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 32,99120 €

Altres conceptes 13,43158 €

P-48 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE
127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

78,14 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,43896 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 41,46394 €

BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 19,19400 €

Altres conceptes 17,04310 €

P-49 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

188,00 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,87792 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 86,97680 €

BD75U100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm 67,37850 €

Altres conceptes 32,76678 €

P-50 GD7ZTZ18 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó armat per a tub de DN 100 cm, mides
300x180x165h cm, ref. EM100MON o equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador de les terres sobrants.

737,00 €

B4PZZ100 u Broc prefabricat formigó armat per a tub de formigó de  Ø 100 cm 566,75000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 17,45000 €

Altres conceptes 152,80000 €

P-51 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,50 €

Altres conceptes 3,50000 €

P-52 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,45 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,13500 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,17600 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01960 €
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,31520 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,15620 €

B0111000 m3 Aigua 0,03222 €

Altres conceptes 0,61578 €

P-53 PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió de residus de construcció i demolició 261,11 €

Sense descomposició 261,11000 €

Girona, maig de 2020

Autor del projecte:                   Vist i plau:

L´enginyer tècnic                     L´enginyer de camins,

d´obres públiques de                  canals i ports de

Xarxa Viària Local                    Xarxa Viària Local

Ferran Bencomo Mora                   Joan Velasco i Bonet

ITeC A3, (2 DIN A4)-XVL



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000

(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

PRESSUPOST Data: 06/05/20 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 2)

60,00 3,505 210,30

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 3)

5,47 145,078 793,58

3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 4)

4,46 580,310 2.588,18

4 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 (P -
5)

0,43 1.361,475 585,43

5 G219U300 m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles bituminoses, inclosa la
neteja de la superfície, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

0,98 1.584,000 1.552,32

6 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4,
inclòs part proporcional de suports (P - 7)

4,26 391,000 1.665,66

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 8)

43,18 2,000 86,36

8 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

50,05 2,000 100,10

9 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de
diàmetre interior, inclosa solera i recobriment de formigó, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 10)

107,76 5,100 549,58

10 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm
de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 11)

14,66 60,000 879,60

TOTAL Capítol 01.01 9.011,11

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

2,35 674,200 1.584,37

2 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 13)

3,60 2.200,400 7.921,44

3 G226Z020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric. Tipus terraplè amb classificació mínima de sòl adequat tipus 1 i
CBR>6. (P - 14)

6,17 295,470 1.823,05

4 G226Z030 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i

1,61 126,630 203,87
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compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric. Tipus terraplè amb classificació mínima de
sòl tolerable tipus 0. (P - 15)

5 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

9,03 897,200 8.101,72

6 G22DU110 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)

0,41 2.247,333 921,41

TOTAL Capítol 01.02 20.555,86

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

1 G921U021 m3 Base de tot-u artificial ZA 0/20, estesa, humectació i compactació 100 %
PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 26)

28,01 742,610 20.800,51

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P -
28)

106,53 5,000 532,65

3 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 29)

40,36 289,436 11.681,64

4 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 30)

43,05 317,856 13.683,70

5 G9HA0Z10 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses, inclou la part
proporcional de manipulació i transport a l'obra. (P - 31)

461,04 31,963 14.736,22

6 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 32) 0,61 1.791,000 1.092,51

7 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER sobre ferm nou (P - 33)

0,43 2.672,000 1.148,96

8 G941Z012 m3 Reblert berma amb tot-u artificial ZA 0/20 amb index de plasticitat (IP)
entre 6 i 10, i límit líquid (LL) inferior a 30, estesa, humectació i
compactació 98 % PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 27)

63,03 13,200 832,00

9 G9Z4UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de
diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera (P -
34)

4,52 25,000 113,00

TOTAL Capítol 01.03 64.621,19

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
Capítol 04 DRENATGE
Subcapítol 01 LONGITUDINAL

1 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre
inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 42)

25,59 232,250 5.943,28

2 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 43)

24,60 249,000 6.125,40

3 GD57Z620 m Cuneta profunda trapezoïdal de 2,60/0,80 m d'amplada i 0,60 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials

72,18 115,000 8.300,70
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resultants (P - 44)

4 GD57Z621 m Cuneta profunda trapezoïdal de 3,20/0,80 m d'amplada i 0,80 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 45)

86,21 170,000 14.655,70

5 GD57Z820 m3 Formigó en massa HM-20 en formació de cunetes i baixants, inclòs
encofrat, fratasat, acabats i juntes (P - 46)

139,38 2,160 301,06

TOTAL Subcapítol 01.04.01 35.326,14

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
Capítol 04 DRENATGE
Subcapítol 02 TRANSVERSAL

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per
a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 19)

9,89 18,000 178,02

2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 47)

59,94 1,100 65,93

3 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a
tub de formigó de DN 40 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC40 o
equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador
de les terres sobrants. (P - 24)

159,02 1,000 159,02

4 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre,
classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols (P - 48)

78,14 1,100 85,95

5 G4L5Z050 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a
tub de formigó de DN 50 cm, mides 58x90x95h cm, ref. EMC50 o
equivalent , amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador
de les terres sobrants. (P - 25)

172,05 1,000 172,05

6 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
(P - 49)

188,00 7,700 1.447,60

7 GD7ZTZ18 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó armat per a tub
de DN 100 cm, mides 300x180x165h cm, ref. EM100MON o equivalent ,
amb totes les feines adients.
Inclòs p.p. de moviment de terres, amb càrrega i transport a l'abocador
de les terres sobrants. (P - 50)

737,00 3,000 2.211,00

8 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 21)

109,74 8,710 955,84

9 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 23) 44,29 69,680 3.086,13

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 22)

1,14 522,600 595,76

11 G440U001 kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 20)

2,80 494,982 1.385,95

12 G3J2U080 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
(P - 18)

38,01 42,000 1.596,42

TOTAL Subcapítol 01.04.02 11.939,67

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
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Capítol 05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1 GB2A1006 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus
AS-BLB.D d'ASEBAL o equivalent, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica
màxima 1,7m segons UNE-EN 1317-2, inclòs enclavament i soldadures
o ancoratge amb poste-placa , totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi (P - 35)

34,38 312,800 10.754,06

2 FB2YU640 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, tipus BMSRA4/C,
amb tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent
part proporcional de pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars i p.p. de topall final, inclòs enclavament i
soldadures o ancoratge amb poste-placa, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 1)

14,77 78,200 1.155,01

3 GB2AU125 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus sense tensor posterior, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals C-120 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat (P - 36)

616,02 1,000 616,02

4 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 37)

0,96 1.118,541 1.073,80

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de
dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge (P - 38)

26,10 5,630 146,94

6 GBB1U110 u Placa circular d'acer galvanitzat de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 39)

82,95 2,000 165,90

7 GBB1U120 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 40)

83,23 1,000 83,23

8 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 41)

73,48 3,000 220,44

TOTAL Capítol 01.05 14.215,40

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
Capítol 06 INTEGRACIÓ ENTORN

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des
del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos (P -
51)

3,50 148,840 520,94

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 52)

1,45 1.279,600 1.855,42

TOTAL Capítol 01.06 2.376,36

Obra 01 Pressupost 2020-3818 GIV-6708
Capítol 07 PARTIDES ALÇADES

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL EUR



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000

(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

PRESSUPOST Data: 06/05/20 Pàg.: 5

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 0)

3.000,00 1,000 3.000,00

2 PPAX0000 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la gestió de residus de
construcció i demolició (P - 53)

261,11 1,000 261,11

TOTAL Capítol 01.07 3.261,11

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL EUR



Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6708 de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000

(TM de Juià). Expedient: 2020/3818.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 161.306,84

13 % Despeses generals SOBRE 161.306,84.................................................................... 20.969,89

6 % Benefi industrial SOBRE 161.306,84........................................................................... 9.678,41

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 191.955,14

21 % IVA SOBRE 191.955,14............................................................................................. 40.310,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 232.265,72

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents trenta-dos mil dos-cents seixanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims

Girona, maig de 2020

Autor del projecte:                   Vist i plau:

L´enginyer tècnic                     L´enginyer de camins,

d´obres públiques de                  canals i ports de

Xarxa Viària Local                    Xarxa Viària Local

Ferran Bencomo Mora                   Joan Velasco i Bonet

ITeC A3, (2 Din A4)-XVL
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