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1- ANTECEDENTS 

 

Es redacta el present projecte per encàrrec de l'Ajuntament de Cruïlles  amb la finalitat 

de definir les obres necessàries per tal de construir un nou traçat d'accés al nucli de 

Puigventós  

 

2- PROMOTOR 

 

El promotor de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura  

 

3- OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objectiu del projecte és el de descriure els treballs que s’han de realitzar per a definir 

un nou traçat d’accés al Puigventós seguint la traça d’un antic camí des de la cruïlla 

que connecta a la C-66 al límit del terme municipal amb la Bisbal d’Empordà i Corçà í el 

camí d’anar Monells.  

   

Es seguint aquest criteri que el present projecte descriu les condicions d’execució d’un 

nou traçat que manté les característiques de bona part del traçat i tipus de camí 

existent, millorant l’accés per la Bisbal, així com preveient el drenatge longitudinal del 

nou traçat.  

 

4- ESTAT ACTUAL 

 

El camí presenta diferents trams en funció dels usos actuals i per continuïtat amb les 

característiques existents, de manera que trobem trams de camins per accés a camps 

amb amplada i estat de conservació adequat per al pas de vehicles, un tram de corriol 

per zona de bosc per a pas de vianants, un tram d’antic camí en desús referenciat amb 

arbres que defineix un ample de pas constant però totalment embardissat i per tant 

impracticable i per últim parts de la traça que afecten directament parcel·les 

actualment conreades i que per tant no són practicables. 

 

El pendent del camí és variable amb algunes seccions de forta pendent que caldrà 

suavitzar per millorar la seva funcionalitat i manteniment. 

 

Per a obrir la traça del camí prevista caldrà la tala de diversos arbres, així com 

l’eixamplament del camí en molts trams que actualment són de tres metres 

d’amplada.    

 

Les condicions urbanístiques que regeixen el sector són les següents 

Planejament: Pla General d’Ordenació Urbana de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l’Heura aprovat el 18 de setembre de 1997. 

Classificació: Sól No urbanitzable. Rústec general 
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5- SOLUCIÓ PROJECTADA 

 

Es preveu la definició d’una nova traça que connecta des de la cruïlla del camí d’accés 

a la C66 dels nuclis de Corçà, La Bisbal d’Empordà d’uns 425 metres que connectarà 

fins a Puigventós pel costat est  

 

Aquest traçat circularà entre límits de propietats per minimitzar l’afectació a les 

propietats privades, requereix la recuperació de l’antic traçat amb l’esbrossada de la 

massa vegetal que ha anat creixent pel seu desús.  

 

Per a la connexió amb el Puigventós el camí creua diverses finques de conreu i caldrà 

l’adaptació del terreny per estabilitzar-lo de cares al seu funcionament projectat.  

 

Per a tot plegat cal la corresponent formació de drenatge longitudinal, anant a buscar 

els escorros existents, així com la formació de drenatges transversals adequats per 

garantir el funcionament del camí.  

 

Donades les característiques del camí, es dissenya la rasant amb l’objectiu de balanç 

zero en moviment de terres, de manera que el desmunt generat serveixi per al 

terraplè necessari, sempre procurant no alterar les rasants existents per no alterar el 

funcionament actual. 

 

Es preveu una secció teòrica de 5 metres d’amplada amb dues cunetes, una a cada 

banda del camí de 1,5 metres. Es preveu circulació en un sentit i carril bici. 

 

Per tal de definir un paquet de ferm estable enfront de l’ús i les condicions 

climatològiques, es preveu la formació de caixa amb 30 cm de sòl adequat 0-40 i una 

base amb una capa de 35 cm de gruix de tot-u artificial 0-32,5 compactat al 95% del 

proctor modificat.    

  

El paquet de ferm previst, donat que es tracta d’un vial amb trànsit molt baix es 

preveu una secció de ferm tipus T42 amb esplanada E1 i per tant un mínim de 35 cm 

de subbase i 5 cm de mescla d’aglomerat asfàltic en calent.  

 

Per al drenatge de les aigües de pluja es preveu la formació de cunetes naturals i 

elements de formigó in situ tipus guals per als creuaments d’aigües per sobre del camí, 

es seguirà el pendent natural dels camps que desemboca als recs i marges naturals 

que fan de límit amb les propietats colindants. Es deixarà una conducció de PVC per a 

xarxa d’enllumenat a executar en fases posteriors.    

 

Partides a executar 

 

Treballs previs: Inclou les accions d’esbrossada de la zona d’actuació i un sobreample de 

treball, tot i que la secció útil d’execució serà de 5 metres. Per a l’execució del camí fa falta la 
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retirada de diversos arbres que es troben actualment a la traça. Tot el material extret s’haurà 

de gestionar seguint el que preveu la legislació en gestió de residus, segons annex. 

 

Moviment de terres: L’execució de l’obra està orientada principalment a la formació d’una 

nova rasant, de manera que inicialment es preveu el desmunt i desplaçament de les terres 

sobrants a la part de camí que requereix la formació de talús. La resta de volum de terres que 

no es poden aportar amb el material existent caldrà aportar-les de cantera fins a la cota 

prevista. L’estesa de base per a formació de caixa serà de 35 cm.     

 

Pavimentació: Es preveu l’estesa d’una capa d’aglomerat asfàltic en calent tipus AC16 surf B 

50/70S amb betum asfàltic de penetració de granulometria semidensa per a capa de trànsit de 

5cm de gruix sobre un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica.  

 

Drenatge: Es preveuen les partides de formació amb tot-u artificial de cuneta de drenatge a les 

zones on per la distribució de les terres i dels camps sigui necessari. 

 

Varis: es preveuen partides per a seguretat i salut en fase d’execució de l’obra i per a la 

instal·lació de senyalització vertical de stop en l’accés al camí, velocitat limitada a 50 i perill 

indefinit, així com separació de carril bici i previsió de conducció per a enllumenat. 

 

6- REPLANTEIG 

 

Prèviament a l'inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres, per la qual cosa 

s'inclou en els plànols del projecte les característiques geomètriques en planta i perfil 

de les solucions adoptades. S'aixecarà la corresponent Acta de Comprovació del 

replanteig. 

La direcció d’obra precisarà in situ les rasants i alineacions, especialment en aquells 

punts on sigui necessari rectificar els pendents per tal d’anul·lar les discontinuïtats que 

alterin les rasants generals 

El projecte inclou una secció tipus per a desmunt i una secció tipus per a terraplè, així 

com un perfil longitudinal que defineix la rasant i les seccions on tenim cadascuna de 

les dues opcions. Caldrà, doncs, durant el replanteig concretar el peu de talús i el cap 

de desmunt com a límit de zona d’actuació dels moviments de terres, seguint els 

criteris descrits. 

Donades les afectacions a propietats privades, caldran les actes signades dels 

propietaris per a l’expropiació de la superfície d’ús necessària. El present projecte 

inclou un document informatiu d’afectacions per a iniciar els tràmits d’expropiació i 

poder garantir la titularitat del sòl abans de l’inici dels treballs.  

Donat que les afectacions poden tenir lleugeres modificacions durant la fase 

d’execució, es preveu que amb la finalització de les obres caldrà realitzar una acta 

d’afectacions definitives per a liquidar l’expedient d’expropiació.   
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7- ALTRES NORMATIVES APLICABLES 

 

El projecte s’ajusta al planejament urbanístic general vigent i les normatives 

constructives que li són d’aplicació i que s’enumeren de manera no exhaustiva en els 

apartats següents i en el Plec de condicions tècniques particulars. 

 

Es tindran en compte els requeriments considerats per l’oficina d’acció i avaluació 

ambiental de 13 de desembre de 2016 

 

- En l’adequació del futur camí s’haurà d’evitar en la mesura del possible, l’afectació als 

arbres arrenglerats presents al costat del camí, es minimitzi l’afectació als peus arboris 

en el tram forestal.  

-  En cas de generar-se talussos, hauran de tenir pendent 3H:2V i s’haurà de preveure la 

seva restauració mitjançant l’aportació de terra vegetal i execució de sembres i 

plantacions 

8- TERMINI I PROGRAMACIÓ D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 

característiques de les obres projectades, es proposa que el termini de construcció de 

totes les obres incloses en aquest projecte sigui d’2 mes. 

Previ a l’execució de les obres caldrà portar a terme l’expedient d’expropiació per a 

donar titularitat municipal a la superfície del camí i servituds de funcionament, 

cunetes.    

 

9- PRESSUPOST  

 

Els preus unitaris inclouen la part proporcional de despeses necessàries per assajos i 

control de qualitat. 

 

Es valoren les accions a realitzar per a l’execució de les obres previstes en aquest 

projecte en seixanta-cinc mil set-cents vint-i-sis euros amb vuitanta-un cèntims per a 

l’execució material. (65.726,81 €). Tenint en compte les despeses generals, el benefici 

industrial i l’IVA l’import de contracte resultant és de noranta-quatre mil sis-cents 

quaranta euros amb quatre cèntims (94.640,04 €)  

10- DEFINICIÓ OBRA COMPLETA, 

 
En compliment del Reglament General de la Contractació de les Administracions 

Públiques, es fa constar que les obres constitueixen una obra complerta, en el sentit 

exigit per l’articulat de l’esmentat Reglament donat que l’obra compren tots i  

cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això es susceptible 

d’ésser lliurada a l’ús general i públic corresponent. 

Es fa constar també que les obres, acompleixen amb la normativa vigent. 



Projecte per l'execució del vial de sortida del nucli de Puigventós de Cruïlles 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 
 
 

 

11- DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

Els documents que incorpora el present projecte son: 

 I – MEMÒRIA, amb 4 annexos 

   Annex núm. 1 – Justificació de preus 

   Annex núm. 2 – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

   Annex núm. 3 – Gestió de residus 

   Annex núm. 4 – Annex de ferms  

   Annex núm. 5 – Recull fotogràfic 

   Annex núm. 6 – Expropiació 

   Annex núm. 7 – Estudi d’impacte i integració paisatgística 

   Annex núm. 8– Justificació de l’actuació i la seva finalitat 

 

 II – PLANOLS 

 III – PLEC DE CONDICIONS   

  Plec de condicions particulars 

 IV – PRESSUPOST 

  Capítol 1. – Amidaments 

  Capítol 2. – Quadre de preus 1 

  Capítol 3. – Quadre de preus 2 

  Capítol 4. – Pressupost d’Execució Material per capítols 

  Capítol 5. – Resum del Pressupost 

Ullà, Gener de 2019 

 

 

 

Jordi Álvarez Moretó 

Enginyer de Camins, Canals i Port 



Justificació d'elements



Camí d´accés al Puigventós

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 31/01/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,37h Oficial 1aA0121000

 €20,73h Oficial 1a fusterA012A000

 €21,05h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,37h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €30,39h Oficial 1a jardinerA012P000

 €18,09h Ajudant fusterA013A000

 €17,96h Ajudant muntadorA013M000

 €26,97h Ajudant jardinerA013P000

 €16,18h ManobreA0140000

 €17,10h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 31/01/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €93,51h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €89,41h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 tC13124A0

 €157,39h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0

 €54,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €68,31h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €64,17h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €71,83h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €33,99h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €43,55h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €44,83h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €48,41h Camió gruaC1503000

 €50,96h Camió grua de 5 tC1503500

 €41,01h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €30,84h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,88h Formigonera de 165 lC1705600

 €58,58h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €65,66h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €37,73h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €28,85h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

C1B02B00

 €49,47h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €3,41h MotoserraCRE23000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 31/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,77m3 AiguaB0111000

 €19,55t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €8,79m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B037R000

 €6,03m3 Terra adequadaB03D5000

 €112,08t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,44kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €64,61m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €0,97u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A62F90

 €5,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €48,82t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €92,22t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €45,26t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

B9H11752

 €84,02m Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i
brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària

BB113890

 €5,88kg Pintura per a maques vials, dos components, blancaBBA14100

 €3,73kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €8,11kg Pintura termoplàstica en calent per a senyalitzacióBBA1U100

 €50,89u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM11102

 €47,09u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM12602

 €70,98u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM13602



Camí d´accés al Puigventós

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 31/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,14m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

BBMZ2611

 €11,76m Tub de formigó de diàmetre 40 cmBD759000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 31/01/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €78,83m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1.000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17.10000/R 17.100001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17.10000 17.10000
Maquinària:

1.31600/R 1.880000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1.31600 1.31600
Materials:

0.354001.770000,200B0111000 =xAiguam3

31.8665019.550001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

28.02000112.080000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 60.24050 60.24050

0,171001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,82750

78,82750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 31/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,61m Formació de cuneta natural amb mitjans mecànics.
amplada 1,5 m i fondaria variable. Adaptació a les
característqiues del terreny 

FD56FC72 Rend.: 1.145P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.77904/R 20.370000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1.41310/R 16.180000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3.19214 3.19214
Maquinària:

2.36900/R 54.250000,050C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2.36900 2.36900
Materials:

0.000711.770000,0004B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0.00071 0.00071

0,047881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,60973

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,60973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,01m Pas salvacuneta amb claveguera de tub de formigó de
D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment
1:6, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub, argollat
amb formigó HM-20/P/20/I i acabat amb llosa de
formigó

FD759375 Rend.: 1.526P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4.67202/R 20.370000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3.71101/R 16.180000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8.38303 8.38303
Maquinària:

3.60482/R 54.250000,1014C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 3.60482 3.60482
Materials:

19.3830064.610000,300B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

12.3480011.760001,050BD759000 =xTub de formigó de diàmetre 40 cmm

0.1655478.827500,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 31.89654 31.89654

0,125751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,01014

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 31/01/19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

44,01014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,98u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

G21R1165 Rend.: 1.212P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6.51931/R 30.390000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh

5.78564/R 26.970000,260A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 12.30495 12.30495
Maquinària:

30.75553/R 48.410000,770C1503000 =xCamió gruah

30.61262/R 49.470000,750CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

0.73152/R 3.410000,260CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 62.09967 62.09967
Materials:

4.8820048.820000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

29.5104092.220000,320B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 34.39240 34.39240

0,184571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,98159

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,98159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,48u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

G21R11A5 Rend.: 1.257P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10.63771/R 30.390000,440A012P000 =xOficial 1a jardinerh

9.44057/R 26.970000,440A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 20.07828 20.07828
Maquinària:

19.25617/R 48.410000,500C1503000 =xCamió gruah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

19.67780/R 49.470000,500CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h

1.19364/R 3.410000,440CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 40.12761 40.12761
Materials:

7.3230048.820000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

39.6546092.220000,430B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 46.97760 46.97760

0,301171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,48466

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,48466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,25m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1.145P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.14131/R 16.180000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0.14131 0.14131
Maquinària:

2.10836/R 89.410000,027C13124A0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 th

Subtotal... 2.10836 2.10836

0,002121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25179

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,25179COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,37m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2262111 Rend.: 1.149P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1.05799/R 93.510000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0.59452/R 68.310000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

1.25030/R 71.830000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0.37903/R 43.550000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3.28184 3.28184
Materials:

0.088501.770000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0.08850 0.08850

COST DIRECTE 3,37034

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2262211 Rend.: 1.153P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0.72991/R 93.510000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0.41472/R 68.310000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0.87218/R 71.830000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0.26440/R 43.550000,007C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2.28121 2.28121
Materials:

0.088501.770000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0.08850 0.08850

COST DIRECTE 2,36971

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,69m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2265111 Rend.: 1.594P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0.76263/R 93.510000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0.42854/R 68.310000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0.90125/R 71.830000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0.27321/R 43.550000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2.36563 2.36563
Materials:

0.088501.770000,050B0111000 =xAiguam3

7.236006.030001,200B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 7.32450 7.32450
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 9,69013

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,69013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,53m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1.157P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0.52534/R 93.510000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0.52534 0.52534

COST DIRECTE 0,52534

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,52534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

G2412035 Rend.: 1.149P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2.36658/R 33.990000,080C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2.36658 2.36658

COST DIRECTE 2,36658

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,36658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,33m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

G2R45035 Rend.: 1.141P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0.95179/R 157.390000,0069C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th

2.38317/R 33.990000,080C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 3.33496 3.33496

COST DIRECTE 3,33496

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,33496COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,10m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

G2RA7LP0 Rend.: 1.000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5.100005.100001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 5.10000 5.10000

COST DIRECTE 5,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,39m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats
de formigó col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

G931R01J Rend.: 2.024P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.33575/R 16.180000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0.33575 0.33575
Maquinària:

0.57375/R 68.310000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0.72920/R 64.170000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0.11075/R 44.830000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 1.41370 1.41370
Materials:

0.088501.770000,050B0111000 =xAiguam3

10.548008.790001,200B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

m3

Subtotal... 10.63650 10.63650

0,005041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,39099

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,39099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,62t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

G9H11752 Rend.: 1.000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.32592/R 20.370000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.16496/R 16.180000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.49088 1.49088
Maquinària:

0.71830/R 71.830000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0.46864/R 58.580000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0.65660/R 65.660000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1.84354 1.84354
Materials:

45.2600045.260001,000B9H11752 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat calcari

t

Subtotal... 45.26000 45.26000

0,022361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,61678

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,61678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2

G9J12E60 Rend.: 2.125P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.02816/R 17.100000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0.02816 0.02816
Maquinària:

0.05080/R 30.840000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0.05080 0.05080
Materials:

0.528000.440001,200B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0.52800 0.52800

0,000421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,60738

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,60738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,55m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de
10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre,
inclús formació de bandes transversals de 50X50X3
mm, amb màquina autopropulsada

GBA1U011 Rend.: 1.000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.16296/R 20.370000,008A0121000 =xOficial 1ah
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0.06472/R 16.180000,004A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0.22768 0.22768
Maquinària:

0.15092/R 37.730000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0.15092 0.15092
Materials:

0.141743.730000,038BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

2.027508.110000,250BBA1U100 =xPintura termoplàstica en calent per a senyalitzaciókg

Subtotal... 2.16924 2.16924

0,003421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,55126

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,55126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,03m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora,
amb pintura dos components, amb màquina
d'accionament manual

GBA31012 Rend.: 1.000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.42590/R 20.370000,070A0121000 =xOficial 1ah

0.56630/R 16.180000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.99220 1.99220
Maquinària:

1.00975/R 28.850000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

h

Subtotal... 1.00975 1.00975
Materials:

5.997605.880001,020BBA14100 =xPintura per a maques vials, dos components, blancakg

Subtotal... 5.99760 5.99760

0,029881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,02943

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,02943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,59u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11111 Rend.: 1.000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.57850/R 21.050000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3.05320/R 17.960000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6.63170 6.63170
Maquinària:
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6.97170/R 41.010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6.97170 6.97170
Materials:

50.8900050.890001,000BBM11102 =xPlaca triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 50.89000 50.89000

0,099481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,59288

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,59288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,79u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11251 Rend.: 1.000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.57850/R 21.050000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3.05320/R 17.960000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6.63170 6.63170
Maquinària:

6.97170/R 41.010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6.97170 6.97170
Materials:

47.0900047.090001,000BBM12602 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 47.09000 47.09000

0,099481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,79288

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,79288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,68u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

GBB11351 Rend.: 1.000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.57850/R 21.050000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3.05320/R 17.960000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6.63170 6.63170
Maquinària:

6.97170/R 41.010000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6.97170 6.97170
Materials:
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70.9800070.980001,000BBM13602 =xPlaca octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 70.98000 70.98000

0,099481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,68288

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,68288COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,03m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBZ3011 Rend.: 1.000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0.81480/R 20.370000,040A0121000 =xOficial 1ah

0.64720/R 16.180000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1.46200 1.46200
Maquinària:

0.40768/R 50.960000,008C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0.40768 0.40768
Materials:

26.1400026.140001,000BBMZ2611 =xSuport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 26.14000 26.14000

0,021931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,03161

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,03161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,13m Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i
brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i
ancorada amb cargols

KB113891 Rend.: 1.000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12.43800/R 20.730000,600A012A000 =xOficial 1a fusterh

7.23600/R 18.090000,400A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 19.67400 19.67400
Materials:

1.940000.970002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

84.0200084.020001,000BB113890 =xBarana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i
brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària

m

Subtotal... 85.96000 85.96000
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0,491852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,12585

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,12585COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00pa Partida alçada per a preinstal·lació de conduccions de
PVC per a xarxa d'enllumenat 

PE000Z1 Rend.: 1.000P- 23

 €3.000,00m3 Mur de contenció per estabilització de marges PE000Z2 Rend.: 1.000P- 24

 €6,50pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra (1,5%)

PPA90002 Rend.: 1.000P- 25
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 MEMORIA 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

1.1 Introducció: 

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 per l’execució del vial de sortida del 
nucli de Puigventós de Cruïlles, 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. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte 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.  
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MOVIMENT DE TERRES 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificacions, desmunts, terraplens, transports de terres, 
anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè compleixi les condicions 
de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

 Neteja i esbrossament. 

 Desmunts. 

 Terraplens. 

 Excavació de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, per a això 
s’haurà de: 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els seus recursos 
humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 

 Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les diferents vies de 
circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de l’esmentada maquinària, si el 
terreny ho permet. 

 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per a transport 
horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les 
Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos d'accidents 
possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
Donada l'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
 
 

NETEJA I ESBROSSAMENT 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la capa 
vegetal. 

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del terreny sobre 
el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les zones de solars on 
s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no edificades per a netejar de matolls i arbratge 
existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i esbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

 conductors de maquinària de bulldózers. 

 operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 

 conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 

 conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la neteja. 

 senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i esbrossament consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir: 

 bulldózers. 

 carregadores (pala mecànica). 

 mototraílla o excavadores. 

 camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 
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El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

 Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 

 Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 

 Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el bulldózer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i rampes de 
circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 

 Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 

 La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant carregadores, 
camions, dúmpers i/o  motobolquets. 

 

NETEJA I ESBROSSAMENT 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’específica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més 
importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en 
el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 
de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, 
establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes despresos. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

22.-Causats per éssers vius.  

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talusos causat per la retirada de la capa 
vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària de moviment 
de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
 



Projecte per l'execució del vial de sortida                             Annex 2 

del nucli de Puigventós de Cruïlles.                                          ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 6 

NETEJA I ESBROSSAMENT 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de moviment 
de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, en els 
talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 
 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, aquestes hauran 
de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el 
servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada 
l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es confirmi 
per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques al terreny 
que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talusos i paraments verticals que puguin existir a la zona a urbanitzar a fi 
de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 

 En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans mecànics 
(serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (bulldócers, carregadores, etc.) s'haurà 
d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de l’enderrocament d'arbres. 

 Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements auxiliars, hauran 
d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere,cabines antibolcada i antiimpacte. 

 Si existeixen talusos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les operacions 
de desbrossament o posteriors.  

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona una sirga, 
convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó anticaiguda de seguretat, 
convenientment ancorat. 

 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 

 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corves i amplària d'aquestes, han de permetre 
la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit amb 
el rètol indicatiu de sortida de camions.  

 A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del pendent de les 
rampes. 

 A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra i 
especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de gran tonatge en 
el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa 
del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

 El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 

 S'abalisarà la zona de treball en què existiexi el risc de bolcada de màquines per talusos o desnivells pronunciats. 

 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talusos. 

 En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talusos baranes de seguretat de 90 
cm. 

 S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària realitzant els 
treballs de neteja i desbrossament. 

 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la 
part exterior de la cabina del conductor. 
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 A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que es 
calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps hauran 
d’usar botes d'aigua i impermeables. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de considerar les 
normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els  treballs 
pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distància de seguretat a 
respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que 
circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la 
fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques s’ha de vigilar 
els moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests ecobriments 
han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels dispos itius 
de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va causar el 

contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina 
evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés del personal 

a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la 
zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 
desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Carregadora 
Retrocarregadora 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

NETEJA I ESBROSSAMENT 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 

 Senyal del pendent de la rampa. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal de pas preferent. 

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc elèctric. 

 Senyal d'advertència de perill en general. 

 Senyal de prohibit el pas de vianants. 

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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NETEJA I ESBROSSAMENT 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 

 



Projecte per l'execució del vial de sortida                             Annex 2 

del nucli de Puigventós de Cruïlles.                                          ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 10 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és profunda i de 
petita secció la denominarem pou. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que aquest hagi 
estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons les 
característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

 Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

 Operaris per a l'excavació manual. 

 Operaris per als treballs d'estintolament. 

 Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment 
de terres, és a dir: 

 excavadores. 

 retrocargadora. 

 carregadora. 

 camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

 Desviant els serveis afectats. 

 Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 

 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

 Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

 En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
 
 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més 
importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en 
el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 
de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, 
establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
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Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis d'Higiene i 
Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de ser 
desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de 
l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el moviment de terres 
el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses 
particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el traçat 
exacte de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del terreny abans de començar 
l'excavació, així com informar-se de les característiques dels serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a 
l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que es 
confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

Rases 

 El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

 Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la 
corresponent experiència. 

 No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat igual o 
superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre 
operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l'alarma en cas que es produís 
alguna emergència. 

 S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 
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 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors quan 
s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües superficials. 

 Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions 
atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la mateixa, no 
s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per franges 
horitzontals, començant per la part inferior del tall 

 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui prou 
estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

 L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan el terreny 
sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant 
al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear els necessaris espais 
lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions 
necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es prevegi el 
deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat suficient, amb 
la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

 Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

 L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a distància no 
menor de 2 m.d la vorera del tall 

 Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

 No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran tanques 
mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor 
d'IP.44 segons UNE 20.324. 

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

 En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.  el 
nivell superficial del terreny. 

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de palanques, 
falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, 
així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

 En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per a evitar 
el reblaniment de les bases dels talusos. 

 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de seguretat 
convenientment ancorat. 

 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes 
de goma en presència de fangs. 

 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

 Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a 
la part exterior de la cabina del conductor. 

 S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 

 Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, referenciada 
anteriorment, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als 
talls que sigui precís. 

Pous 

 El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre el fons del 
pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les disposicions 
estarblertes a la nostra legislació. 

 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la ràpida evacuació 
dels treballadors. 

 Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 
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 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    

 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la major 
mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

 S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 

 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior i els 
voltants del pou. 

 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i disposar d'una 
il·luminació d'emergència. 

 Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de comportar cap perill 

per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de seguretat 

instal·lat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la part superior 

pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de 
seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es trobi al 
capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que no es pugui 
desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i desenganxar el 
poal sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de protecció. 
- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 

 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major d'1,30 m. 
amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

 En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà una tanca de 
manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 

 En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a la nit, 
mitjançant punts de llum destellants. 

 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o botes 
de goma en presència de llots. 

 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

 El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte elèctric no 
desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 

 S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-los en cas 
que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de senyalitzar a 
la part exterior de la cabina del conductor. 

 S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 

 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , complementàriament, 
en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs 
pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a 
respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat d'un 
contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que 
circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la 
fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 
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 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, s’haurà de 
vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han 
de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de tall 
de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que va causar el 

contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista 

no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina 
evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància segura. 
- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés del personal 

a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que es trobin a la 
zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 
desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

 S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la línia en el 
terreny. 

 A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes condicions de 
visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

 En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb sorra, 
protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 cm.de la conducció 
(llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de treballar més a 
prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

 En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de realitzar, amb 
precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

 En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir 
d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es farà 
manualment amb la pala. 

 Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant ser 
danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin 
l'acostament. 

 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en compte com 
principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant recobriment o 
limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 

 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les següents 
mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 

 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió l'aïllament de 
la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta de línies aèries. 
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Conduccions de gas  

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la profunditat de la 
conducció. 

 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran els treballs a 
mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la 
posició exacta. 

 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els treballs 
mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se posteriorment a 
l'excavació fins a la canonada manualment. 

 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 

 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la mateixa, per 
a poder avançar en els treballs. 

 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 

 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 

 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 

 És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible formació de 
espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 

 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 

 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori desconnectar 
prèviament el circuit elèctric. 

 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una correcta 
connexió a terra. 

 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i es procurarà 
que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 

 En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de la distància 
de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la companyia 
subministradora. 

 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la 
instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva direcció i 
profunditat. 

 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en servei. 

 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  apuntalarà a fi 
que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser 
malmesa per maquinària o eines. 

 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 

 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb l'autorització de la 
companyia subministradora. 

 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

 És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o alçar càrregues. 

 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 
subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Retrocarregadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 

 Senyal de perill d'obres. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal de final de prohibició. 

 Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria". 

 Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d'advertència de risc elèctric. 

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 
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 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
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PAVIMENTS 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o aspecte. 

1.2 Tipus de paviments:  

 asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometrIa i tractament asfàltic. 

 formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, reglat, etc.). 

 peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents materials : pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 

 terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

 Preparació del terreny. 

 Execució de subbases i bases, en cas necessari. 

 Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de limitació de 
l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les 
connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
 

PAVIMENTS ASFÀLTICS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que presenta una 
superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com 
de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  penetri i disminueixi la capacitat que 
porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

1.2 Descripció: 

Els paviments asfàltics  estan  formats:  

 subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre a la fase 
prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la resistència del ferm i té 
capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres, millorant la qualitat 
de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat per a resistir càrregues. 

 rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació calçada-vorera. 
El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de contenció als materials de les capes 
de base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat dels mateixos.  

 base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció estructural del ferm 
s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als seus gruixos com a respecte a 
l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

 paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o tractaments 
asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de 
rodadura. 

 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de base, reg 
d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària. 

 obrers i peons. 

 asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 
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 Maquinària: piconadores, extendedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió   asculant, dúmper de 
petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc. 

 Útils i  eines diversos. 

 Connexió provisional d'aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 

PAVIMENTS ASFÀLTICS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més 
importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en 
el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 
de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, 
establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

14.-Exposició a temperatures extremes. 

15.-Contactes tèrmics. 

18.-Contactes amb substàncies caústiques i/o corrosives 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden aconseguir el punt 
d'autoignició. 
 

PAVIMENTS ASFÀLTICS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  serveis 
d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer els  riscos 
específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible. 
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 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill indefinit 
amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

 En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de camions a l'obra, i 
especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 

 Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

 El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

 El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, capatàs). 

 S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en les maniobres 
marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

 En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que aquesta 
disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments 
de personal auxiliar. 

 Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, per 
aquest motiu, serà guiada per un operari. 

 El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions de l’operari 
que guiï  l’abocament. 

 L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 
botes de goma de seguretat de canya alta.  

 La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a evitar la caiguda 
de les peces en la manipulació o trasllat. 

 En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar sempre cap 
a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

 Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a evitar cremades i 
dermatitis. 

 Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha d' 
cobrir  amb gases esterils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

 No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules dl’asfalt dels ulls. 

 A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers auxilis per 
a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin produir durant el 
treball. 

 En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de diòxid de 
carboni per a apagar possibles focs. 

 En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

 A cada moment, els treballadors que realitzii el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), granota de treball 
cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 

 A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de contacte 
amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 

 En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun servei aeri 
existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas que no es puguin 
desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en els treballs 
pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les distàncies de seguretat a 
respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una 
distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància 
recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf (sent f la 
fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada costat de la 
línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes especials de 
cautxú o de materials plàstics. 

 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests recobriments han 
de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
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 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir del material 
adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de temps molt 
breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al qual es 

va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible 
de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una distància 
segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés del 
personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es troben en la 
zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i la màquina, 
desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Motobolquet 
Piconadora 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

PAVIMENTS ASFÀLTICS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 

 Senyal de perill d'obres. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal de final de prohibició. 

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

 Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
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Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants . 

 Senyal de prohibit fumar. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

PAVIMENTS ASFÀLTICS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

 Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA 

1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, circulació i 
xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit 
rodat i de vianants. 

1.2 Tipus de senyalització viària: 

 senyalització horitzontal (marques horitzontals). 

 senyalització vertical.  

1.3 Observacions generals: 

La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire impulsat a 
través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una boirina d'aire-pintura que 
surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se realitzar: 

 pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 

 pintat amb màquina autopropulsada. 

 La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill,reglamentació i indicació. 
- senyals d'informació. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals de limitació  de 
l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les 
connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén les marques vials de les calçades, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances municipals, pretenent 
aconseguir, junt amb la senyalització vertical, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 

Tots els senyals horitzontals es realitzen mitjançant pintures sobre paviment : asfalt, formigó, etc. Aquestes pintures han 
de resistir perfectament la intempèrie, mantenir el color (blanc habitualment), no ser lliscants amb pluja i ser resistents al 
desgast del trànsit rodat. 

Els elements fonamentals de la senyalització horitzontal (marques vials) són : 

 passos de vianants. 

 zones d’estacionament. 

 senyalització de carrils en vials i carreteres per a automòbils : comprén el disseny dins d'un viària dels carrils per a 
circulació de vehicles. 

 inscripcions: tenen per objecte proporcionar al conductor una informació complementària recordant-li l'obligació de 
complir allò que s'ha ordenat per un senyal vertical o en certs casos imposar per si mateixa una determinada 
prescripció. 

 altres: hi ha nombrosos serveis que es creïn en les vies urbanes i que han de ser correctament senyalitzats per a 
evitar confusions, accidents, etc ; en aquest grup s'inclouen la senyalització de carrils bici, autobus, etc; la 
senyalització de parades d'autobusos, taxis,etc. 

Per a realitzar la senyalització horitzontal serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària. 

 pintors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

 Maquinària: màquina autopropulsada per a pintat de marques lineals, pistola de pintat, compressor pneumàtic, etc.  

 Connexió provisional d'aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més 
importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en 
el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 
de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, 
establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

10.-Projecció de fragments o partícules 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 

 

OBSERVACIONS: 

(17, 18 i 21) Risc  causat per  l'ús de dissolvents. 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de les marques vials ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 S'evitarà en la mesura que es pugui  el contracte directe de pintures amb la pell, per a això es dotarà als treballadors 
que realitzin aquest treball de peces adequades que els protegeixen d'esquitxades i permeten la seva mobilitat (casc 
de seguretat, pantalla facial antiesquitxades o ulleres, granota de treball, guants de neoprè i botes de seguretat). 

 L'abocament de pintures i matèries primeres sòlides com a pigments, ciments, i altres, es portarà a terme des de 
poca altura per a evitar  esquitxades i núvols de pols. 

 Quan s'apliquin imprimacions que desprenguin vapors orgànics els treballadors hauran d’estar dotats d'adaptador 
facial que ha de complir amb les exigències legals vigents. En aquest adaptador facial anirà adaptat el seu 
corresponent filtre químic. 

 Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamació s'allunyaran del treball les fonts radiants de calor, en especial és 
totalment prohibit de fumar, tenint previst en les proximitats del tall un extintor. 

 L'emmagatzemament de pintures susceptible d'emanar vapors inflamables s’haurà de fer en recipients tancats 
allunyant-los de fonts de calor i en particular quan s'emmagatzemen recipients que continguin nitrocel·lulosa s'haurà 
de realitzar un volteig periòdic dels mateixos, per a evitar el risc d'inflamació. 

 S'instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 

 No s'han d'efectuar treballs de pintura per polvorització amb productes que  continguin  sulfur de carbó, tetraclorur de 
carboni, arsènic i compostos d'arsènic o més de 1% de benzé o d'alcohol metílic. 
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 Els rebutjos de cotó, draps per a la neteja i altres articles anàlegs s'haurien de posar, una vegada utilitzats, en 
recipients metàl·lics amb tapadores hermètiques. 

 Les pintures a base de sílice s’han de conservar recipients on s'indiqui clarament el seu contingut. 

 El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

 Sobre la porta del magatzem de pintures s’haurà d'instal·lar els següents senyals : advertència material inflamable, 
advertència material tòxic, prohibit fumar. 

 Abans d'usar la pintura l'operari s’haurà d'informar de les mesures de seguretat i instruccions del tipus i classe de 
pintura que empra. 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines autopropulsades de pintat. 

 El conductor de la màquina autopropulsada de pintat ha de portar casc de seguretat, granota de treball i botes de 
seguretat. 

 S’ha de tindre la precaució que la màquina autopropulsada de pintat estigui en contacte permanent amb  el terra per 
a descarregar l'electricitat estàtica, generada pel fregament del pigment de la pintura en sortir per la tovera. 

 
Donat el perill d'incendi que comporta la manipulació de líquids inflamables, és necessari disposar en la màquina 
autopropulsada de pintat d'un extintor de pols química. 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Pistola per a pintat 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

 Senyal  de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de  prohibit fumar. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Per als treballs amb pintura : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Mascareta amb filtre químic.  
- Pantalla facial, si escau.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprén els senyals d'informació, circulació i xarxa de semàfors, regulades pel codi de circulació i/o ordenanances 
municipals, pretenent aconseguir, junt amb la senyalització horitzontal, l'ordenació, seguretat, comoditat i protecció del 
trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Descripció: 

Els elements fonamentals de la senyalització vertical són : 

 semàfors: s'ha d'haver previst les canalitzacions i fonamentació, s'han de situar a l'altura de la línia de parada dels 
cotxes als passos de vianants ; s'han de dimensionar les llums i viseres amb la grandària necessària per a fer-les 
visibles a qualsevol circumstància; els semàfors han d’estar connectats a una presa de terra. 

 senyals de trànsit: conforme a les normes de trànsit establides al codi de circulació; situant-se en façanes d'edificis o 
en tancaments de parcel·les i disposades perpendiculars a l'alineació, a 2,20 m d'altura sobre el terra; també es 
poden col·locar pals enclavats a les voreres, als voltants dels rastells o de les alineacions, a fi de no crear obstacles 
amb elles. L'altura mínima de col·locació d'un senyal, segons el codi de circulació, és d'1 metre d'altura. 

 senyals d'informació: informen de la direccions a seguir, edificis singulars,  sortides  de la ciutat,  etc. 

Per a realitzar la senyalització vertical serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 obrers. 

 peons. 

 conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels paviments: 

 Maquinària: camió grua, etc.  

 Utils i  eines diversos. 

 Connexió provisional d'aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d'higiene i benestar 
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més 
importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de riscos per a 
petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per a 
portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en funció de les 
característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en 
el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 4 d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en desenvolupar els 
seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb 
les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà 
de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, 
establint les mesures preventives per a minorar aquests riscos. 
 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

13.-Sobreesforços. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 

24.-Accidents de trànsit. 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la col·locació dels senyals verticals ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions.  

 Les columnes dels semàfors s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en 
un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o 
rodin. 

 L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitar 
l'enganxall i desenganxament. 

 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuen ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al terra . 

 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició d'equilibri. 

 S'ha de comprovar que els cables estiguin  ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera. 

 Si la càrrega no es trobés ben  lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i s’ha de  tornar a  lligar  
bé. 

 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar quina 
pot haver estat la causa. 

 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre  la 
càrrega i els cables. 

 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar obstacles. 

 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa 
moderada. 

 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 

 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  o  al seu lloc 
de col·locació.  

 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

 S'ha de procurar no depositar les càrregues a zones de circulació. 

 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 

 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica els cables. 

 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

 Els treballs de hissat, desplaçament i dessolatguet o col·locació de columna, etc. ha de ser auxiliat per una persona 
que  conegui  els senyals de comandament de la grua.  

 Els operaris que realitzin el transport i col·locació dels senyals vials hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro 
i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la normativa de 
seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats constructives, complementant la 
norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Martell pneumàtic 
Camió grua 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 Extintor de  pols química seca. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

 Senyal  de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de  prohibit fumar. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i 
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora 
(Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 
31/1995, de 8 de novembre. 
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L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització d'Equips 
de protecció personal. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 
 

CAMIONS I DÚMPERS 

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

 Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de conducció per al 
vehicle que condueixen. 

 Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el transport, s'hauran 
de cobrir aquestes amb una lona. 

 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar topalls o 
falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament. 

 A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels senyalitzadors 
autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

 S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 

 S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

 S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

 Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma estigui plana 
i sensiblement horitzontal. 

 Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres sense 
brusquedat i anunciant-les prèviament. 

 En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan sorti de la cabina. 

 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 
permanència d'operaris sobre el basculant. 

 Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà equilibrada 

quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus d'obertura, 

tancament i bloqueig de les portes. 

 Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 
- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està totalment 

baixada. 
 

CARREGADORA 

 S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials durs, 
emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 

 S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos precisen 
cullerots més  petits . 

 Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 

 Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 

 Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit màxim de pes per 
a evitar riscos.  

 És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 

 No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 

 Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible 
als límits de la zona d'evolució. 

 No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb el braç de la 
màquina.  

 Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona d'evolució de 
la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala pot xocar amb qualsevol 
persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

 Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a realitzar. Quan 
es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, guardant els accessoris no 
utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

 Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de bloqueig per a 
impedir la seva caiguda. 

 No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a davant. 
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 El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, calçat 
antilliscant i cinturó antivibratori. 

 En els zones de càrrega  s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de la 

presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

RETROCARREGADORA 

 Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment de les 
carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de l'equip amb què 
treballi a cada moment. 

 

OXITALLADA 

 El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les següents 
condicions : 

- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  perllongada. 

 S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

 S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 

 Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les que 
estiguin plenes. 

 El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 

 Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 

 Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 

 S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 

 S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 

 A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer  la següent normativa : 
- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats 

d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + careta de 

protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines de 
cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i 

aquestes estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocés,  per a 

evitar possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas de gas i portar 

el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No depositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que contingui  serà 

suficient perquè es  produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta protectora amb 

filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina d'una forma 

més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc s'ha de fumar 

al magatzem de bombones. 
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GRUP COMPRESSOR  

 El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  

 L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als 
dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 

 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es garanteixi la 
seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzat, calçant-la i lligant-la 
per a evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar  l’equip de 
protecció individual (auriculars o taps). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor a altes temperatures 
ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina en tot moment. 

 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells, vibradors 
o una altra Maquinària a la que es connecti. 

 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran 
el seu corresponent estanquitat. 

 És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 

MARTELL PNEUMÀTIC 

 El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de 
protecció individual (auriculars o taps). 

 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells. 

 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de connexió tindran 
el seu corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

 Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 

 S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

 No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

 No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 

 L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 
seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

 S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a materials durs i 
trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a 
materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

 S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 

 A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de bolcada, per això 
s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, els gats 
d'estabilització, dels quals disposen. 

 Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys secs però 
lliscants. 

 No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 

 És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 
sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 

 Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a excavar per sota 
del xassís. 

 La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 

 En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del conductor. 

 Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta està 
protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no estigui protegida 
contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible pèrdua de material i en un 
punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

 Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 



Projecte per l'execució del vial de sortida                             Annex 2 

del nucli de Puigventós de Cruïlles.                                          ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 35 

 Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han d'utilitzar 
puntals per a evitar que bolqui la màquina. 

 Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat per a 
impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin arrossegar la 
màquina. 

 En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de  la 

presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

 S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 metres  de la 
vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

 Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la caiguda d'objectes. 

 Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

 La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol amb la 
llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 

 Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals, en 
prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 

 S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de la 
formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 

 Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de transmissió 
(corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 

 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 

 L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

 La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 

 La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

 El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 

 En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la utilització 
d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar 
moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada acabat el procés de 
bombat, de cada jornada. 

 

PICONADORA DE SAFATA 

 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels resguards de 
seguretat de la màquina a cada moment. 

 El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços. 

 No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 

 No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 

 L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i protectors 
auditius. 

 

CAMIÓ GRUA  

 Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats 
estabilitzadors. 

 Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 

 Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 

 És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de l'extensió braç-
grua. 

 El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les maniobres 
seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres incorrectes. 

 Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no superen el 20% 
com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 

 És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió estigui 
inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

 És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o talusos. 
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 És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 

 És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 

 Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 

 És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 

 És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 

 El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva formació. 

 S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 

 S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 

 No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  

 S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 

 No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat 
física. 

 Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions, no 
ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre que ningú toqui el 
camió grua. 

 Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 

 Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a suportar el pes 
de la màquina. 

 S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 

 No s'ha de penjar ningú ni  
 

MOTOBOLQUET  

 Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques. 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, s’hauran de 
calçar les rodes. 

 A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de col·locar un tauler que impedeixi 
l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és prohibit el 
transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 

 Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

 El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

 No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs. 
 

PICONADORA 

 En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplària. 

 No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 

 L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 

 La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

 No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu conductor, per a 
evitar accidents per caiguda. 

 Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, estarà dirigida per un 
especialista en previsó dels riscos per inexperiència. 

 Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les operacions 
d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres. 

 Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres 
alternatives. 

 Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de baranes tubulars en 
prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., 
desmuntables per a permetre una bona neteja. 

 És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 

 Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents senyals :  
- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperàtures. 

 S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de protecció solar. 
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MÀQUINA D'ASFALTAR  

 Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

 Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar : 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 

 Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica corrugada. 

 L'elevador de la instal·lació m 
 

PISTOLA PER A PINTAT 

 Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no produir excessiva 
polvorització. 

 Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió que no es 
puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

 Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de caiguda 
o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

 La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 

 Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es produeixin 
espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 

 No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressió del 
sistema. 

 L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament accidental de la 
pistola. 

 S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 
 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

 S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, preveient la 
connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

 Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant l'evolució 
d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 

 Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
- mòduls prefabricats 
- construïdes en obra. 

 En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 

- Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i taquilles 
individuals. 

- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 treballadors. 
- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada 10 

treballadors. 
- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de: 1 inodor per 

cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. 
i de 2,30 m. d'altura. 

- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i il·luminació. 

 Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de vestidor, 
adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 

 Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop de l'accés, 
perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 

 En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona per a la 
ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi d'espai  a l’interior de l'edifici 
que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els paràmetres anteriorment 
ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també,a prop de les vies d'accés. 

 Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de complir a cada 
moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

 Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 

MAGATZEM I APARCAMENT 

 S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 
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 S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el permet. 

 S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, i en el cas 
que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la 
prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb tanques de vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

  

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

 Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 

 S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la màquina, 
així com les consignes particulars de l'obra. 

 Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 

 Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

 S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

 Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

 Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de la màquina: 
direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 

 És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com també és 
prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o 
comandaments de la màquina. 

 No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, les 
característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

 Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de la visibilitat i 
del clàxon de marxa enrere. 

 L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 

 Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La presència del 
senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part 
exterior de la cabina del conductor. 

 En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

 Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

 No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 

 L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els braços i 
cullerots alçats. 

 Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils de la 
màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 

 Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes les llums 
enceses fins i tot si és de dia.  

 S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 
prohibicions. 

 S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a un costat 
de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 

 No s'ha de circular mai en punt mort. 

 No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 

 En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

 Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de descans. 

 No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder reprendre's 
el treball. 

En finalitzar la jornada 

 L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i vehicle 
l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

 L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 

 Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 
- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
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- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

 L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 

 En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar un 
informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment 
i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 

 S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el fang gelat 
pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

 No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 

 Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha d’assegurar, 
mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i immobilitzacions. 

 Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els dispositius 
protectors. 

 En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la màquina, per al 
motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es llegeixi clarament. 

 S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

 No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 

 En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 
antiprojeccions. 

 Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar cremades. 

 Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 

 Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que aquest 
líquid és corrosiu. 

 Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

 L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la màquina i 
conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva prevenció. 

 L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que treballin a prop 
de la seva zona d'influència. 

 Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de seguretat de cada 
màquina. 
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1.- PARTICIPANTS 

 

1.1 El productor 

L’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura és el promotor de les obres. 

La Direcció Facultativa, per delegació del productor dels residus, té la decisió de 

transferir els materials a reciclar o elements a reutilitzar als posseïdors dels rebuigs de 

l’obra d’enderroc.  

 

1.2 El posseïdor dels residus 

El posseïdor dels residus és l’empresa que efectua les operacions de construcció, 

excavació o d’altres operacions generadores dels residus. Serà l’empresa constructora. 

 

1.3 El gestor dels residus  

És el titular de les instal·lacions en què s’efectuïn les operacions de valoració dels 

residus i el titular de les instal·lacions en què s’efectua la disposició del rebuig. 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

 

2.1 Excavació 

A Continuació s’especifica el volum de terres que es generaran a l’execució de l’obra 

que seran: 

 

- Terres: 

 

o Volum de terres i roques         415,9 m3 

o Esponjament                                           inclòs 

o Volum aparent           415,9 m3 

 

 

Tot el volum de terres generat per l’excavació es procedirà al trasllat de les terres 

sobrants a l’abocador autoritzat. 
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2.2 Residus de construcció 

En els residus de la construcció podem diferenciar-ne dos tipus, els de la pròpia 

acció de construir i els d’embalatge. 

 

- Totalitat àmbit d’actuació: 

 

o Demolició runes        0 m3 

o Esponjament        20% 

o Volum aparent         0 m3 

 

3.- VALORACIÓ DELS RESIDUS 

 

3.1 Destriament i recollida selectiva 

Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el 

reciclatge posterior dels elements següents: 

 

 Materials nets del procés de construcció. 

Els residus nets, els embalatges dels productes que arriben a l’obra, tindran una 

recollida selectiva i el subministrador de materials es farà càrrec. 

 

3.2 Reutilització, reciclatge i tractament especial 

La gestió dels residus en instal·lacions de reciclatge o disposició dels rebuigs, 

contemplarà diferents alternatives reutilització, reciclatge, deposició a l’abocador 

específic, i abocament en abocador no específic. 

 

Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el 

reciclatge posterior dels elements següents 

 Reutilització 

No es planteja la reutilització de cap material ni element dels elements a enderrocar 

car el seu estat no és bo. 
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 Deposició 

  Tot i que en els reconeixements previs no s’han detectat. 

Els residus inerts en abocadors legals. Els residus que siguin de caràcter petri si no 

s’acorda altra solució alternativa, seran transportats a l’abocador autoritzat per 

abocar-hi runes i altres residus de la construcció. 

 

4.- FIANÇAMENT 

 

El import de la fiança prevista per l’article 5.2.c) del Decret 161/2001, a dipositar en 

el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, fixada en les quantitats 

indicades a les Disposicions addicionals de l’art.12 de Decret regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció, fixa un import de fiança de: 

 

a) Residus de la construcció 12,02€/m3 (2.000 pta. /m3) de residus previstos en el 

projecte amb un mínim  de 120,20 € (20.000 pta.) 

 

Volum aparent = Va 

Va x 12,20 €/m3 = 0,00 € 

 

b) Residus d’excavacions 6,01 €/m3 (1.000 pta./m3) amb un mínim de 300,51 € 

(50.000 pta.) i un màxim de 24.044 € (4.000.000 pta.) 

 

Volum aparent = Va 

Va x 6,01 €/m3 =  2.499,56 €  

 

Els residus de l’excavació es procedirà al trasllat de les terres i roca sobrants a 

abocador autoritzat. 

 

 Total fiançament: 

 

    X1 € + X2 € = 2.499,56 € 
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En aquest projecte es donen motius d’exempció de fiança, si les empreses acrediten 

que gestionen els residus en: 

 

a) Plantes autoritzades de la seva titularitat. 

b) Plantes autoritzades que tinguin per titular una organització empresarial del 

sector de la construcció de la qual siguin membres. 

c) Plantes de titularitat de l’ens local que atorga la llicència 

 

5.- MODIFICACIONS DECRET 161/2001 

  

 1.- L’apartat 2.a) de l’article 5 queda redactat de la següent manera: 

 

a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per la disposició del 

rebuig i abonar-li si s’escau, els costos de gestió. 

 

El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, haver 

signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 

destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi 

de gestor i el domicili de l’obra. 

 

El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a 

comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i 

tipus de residus lliurats. 

 

 2.- El segon paràgraf de l’article 6 queda redactat de la següent manera: 

 

Obtenir al llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat i la inscripció en el Registre 

de gestors de residus d’enderrocs de la Junta de Residus. 
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3.- S’afegeixen, a l’encapçalament dels dos darrers apartats de l’article 6, les lletres 

c) i d), respectivament, i s’afegeix un últim apartat e) al mateix article amb la 

redacció següent: 

 

d) Emetre el corresponent certificat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats, 

un cop acabada l’obra, i lliurar-lo al titular de la llicència. 

 

 

4.- L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la següent manera: 

 

11.1 L’exercici de les activitats de gestió dels residus d’enderrocs i altres residus de 

la construcció resta subjecte a les determinacions de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 

d’intervenció integral de l’administració ambiental, i del Reglament que la 

desenvolupa. 

 

 

5.- S’afegeix un apartat 3 a l’article 11 amb la redacció següent: 

 

11.3 L’atorgament de la corresponent llicència ambiental tindrà en compte els criteris 

establerts en l’apartat anterior i la suficiència de les instal·lacions de disposició del 

rebuig, d’acord amb els programes de gestió aprovats per la Generalitat de 

Catalunya. 



ANNEX 4.  Ferms i paviments 

 

1. Introducció 
 

El present annex contempla la solució estructural del ferm que s’utilitzarà en el 

present projecte, així com dels diversos tipus de paviments i vorades. 

Els paràmetres de disseny de la via són els previstos a la Normativa de 

carreteres 6.1-IC  

 
2. Estructura del ferm 
 

La secció estructural del ferm escollida segons la categoria de trànsit resultant 

T-42 i la categoria d’esplanada escollida tipus E1, definides en el projecte, és la 

solució 4211 de la Norma 6.1-I.C. i 6.2-I.C. 

Aquesta solució consisteix en : 

 - 5 cm de Mescla bituminosa  

 - Reg d’imprimació ECI 

 - 35 cm de tot-u-artificial. 

Es preveu que el camí garanteix un CBR>5 de manera que es pugui disposar 

d’ún sòl E1 que ens permet la proposta de secció de ferm descrita.  

La base es disposarà amb tot-u artificial procedent de granulat reciclat de 

formigó de granulometria ZA25, compactada al 98% del PM.  

 

El tipus d’aglomerat previst és un AC16 surf B50/70 S amb betum asfàltic de 

penetració que farà les funcions de rodadura i de base, donat que pel trànsit 

previst no es requereix major gruix i es pot resoldre amb una única capa de 

5cm. La compactació prevista al PG3 serà de 98%del Marshall. 

El reg d’imprimació previ a l’estesa de l’aglomerat asfàltic és realitzarà amb 

emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic per reg 

d’imprimació tipus C50BF5 IMP (ECI). Per la seva estesa es seguiran els 

criteris previstos al PG3.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5. RECULL FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imatge 1. Vista de la zona boscosa on es preveu el nou camí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Camp per on es situa el nou camí  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Camí existent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Conexió del camí amb el nucli de Puigventós 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5. Camp on està prevista la traça del camí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6. Connexió del  nou traçat amb la cruïlla de La Bisbal 
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1.- OBJECTE DE L’ANNEX.  
 
L’objecte del present annex és estimar el valor dels bens i drets afectats a conseqüència de 

l’execució del projecte per l’execució del vial de sortida del nucli de Puigventós de Cruïlles, tant pel 

que fa a les superfícies de sòl expropiades com altres superfícies afectades per servituds de pas i 

ocupacions temporals. Es quantifica també, en el seu cas, el valor d’altres béns i drets afectats.  

 

 
2.- LEGISLACIÓ APLICABLE.  
 
La normativa a aplicar és:  

 

a) Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.  

b) Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.  

c) Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres (DL 

2/2009).  

d) Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres.  

e) Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana. 

f) Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei 

del sòl.  

 

L’article 35.1 del Decret 293/2003, estableix que els projectes de carreteres i les modificacions 

corresponents han de comprendre la definició del traçat i la determinació dels terrenys, les 

construccions i els altres béns i drets i drets que s’estimi necessari adquirir o ocupar per la 

construcció, defensa o el servei de la via i la seguretat de la circulació, així com la relació de les 

persones titulars.  

 
2.1.- EXPROPIACIÓ PER VIALITAT.  
 
L’article 34.1 del DL 2/2009, indica que la zona de domini públic compren els terrenys ocupats o 

d’ocupació futura prevista en el projecte constructiu per a la carretera i els seus elements 

funcionals i, llevat que excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és 

innecessària, una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior 

d’esplanació, de vuit metres d’amplada en les autopistes i vies preferents i de tres metres en les 

carreteres convencionals.  

 

L’aresta exterior d’explanació (article 73 del Decret 293/2003) és la definida per la intersecció dels 

talussos de terraplè o de desmunt amb el terreny natural. Cas d’existir cuneta de peu de terraplè o 

de coronació de desmunt, és la intersecció del talús exterior d’aquesta amb el terreny natural la 
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que la defineix. En el cas de ponts, viaductes i d’altres estructures o obres similars, es defineix com 

la projecció ortogonal dels extrems de l’estructura sobre el terreny, considerant també com 

estructura els seus propis fonaments, i sempre amb salvetat de la definició general pels terraplens 

o desmunts d’accés. En els supòsits especials dels túnels, es defineix com la intersecció amb el 

terreny natural dels talussos de les boques del propi túnel incloent-hi en aquest possibles galeries 

de serveis o altres elements construïts fora del túnel principal.  

 
2.1.1 Línia d’expropiació considerada en el projecte.  
 

El Vial previst és un camí rural on la servitud es considera seguint els criteris del planejament amb 

un ample de 10 metres a cada costat del camí.  

 

 
3 SUPERFÍCIES.  
 

En aquest apartat, es recull la informació de propietats i la definició de les parcel·les a expropiar. 

Per la identificació de les parcel·les en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la referència cadastral 

així com una numeració pròpia del present projecte.   

 

Referència cadastral Titulars Polígon Parcel·la Superfície 
Tipus de Sòl. 
(Criteri OVC) 

17064A010000200000BQ Rosa Capell 10 20 223,3 Bosc Baix 

17064A010000210000BP Miquel Abras 10 21 1133,03 Agrícola secà 

    
17064A010000250000BM Marta Frigola 10 25 201,45 Bosc Baix 

    17064A010000280000BR Enric Font 10 28 294,98 Agrícola secà 

17064A010000320000BD Alvaro Caner 10 32 108,3 Vinya secà 

17064A010000330000BX Ignaci Llovet 10 33 180,3 Agrícola secà 

17064A010000340000BI Miquel Abras 10 34 289,6 Agrícola secà 

17064A010002380000BY 
Mercedes Valero Aguirre 

Herederos de Josep 
Martinez Gracia 

10 238 33,5 Hort regadiu 

 
 
4 VALORACIÓ DELS BENS I DRETS AFECTATS  
 
 

Per a la estimació del just preu dels béns i drets afectats per l’execució de l’obra s’ha considerat, 

quant al sòl, la seva situació bàsica, rural o urbanitzat, en aplicació de les normes establertes en el 

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i 

rehabilitació urbana, en el reglament de valoracions que el desenvolupa recollit en el Reial decret 

1492/2011, de 24 d’octubre. Aquesta normativa s’aplica també per valorar, en el seu cas, les 

instal·lacions, construccions i edificacions i també els drets constituïts sobre o en relació amb ells.  
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Considerant els criteris que es preveuen al document “Valors bàsics dels cultius, aprofitaments i 

construccions agràries i índexs correctors per comprovar els valors dels béns immobles de 

naturalesa rústica situats a la demarcació de Girona, en els impostos sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats i sobre succions i donacions, per a l’any 2015” redactat 

per l’Agència Tributaria de Catalunya per a l’any 2015 i posteriors, s’obté la següent taula de 

referència: 

 

S’han considerat els següents valors per les diferents afectacions del sòl que es relacionen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tenint en compte aquests paràmetres i estimant el preu alt per tal de definir el marge superior en 

quant a costos, s’obté la següent distribució general de propietats, superfícies i costos. 

 

       

Referència cadastral Polígon Parcel·la Superfície 
Tipus de Sòl. 
(Criteri OVC) 

Preu 
expropiació Import 

17064A010000200000BQ 10 20 223,3 Bosc Baix 0,35 78,16 

17064A010000210000BP 10 21 1133,03 Agrícola secà 1,40 1.586,24 

17064A010000250000BM 10 25 201,45 Bosc Baix 0,35 70,51 

17064A010000280000BR 10 28 294,98 Agrícola secà 1,40 412,97 
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17064A010000320000BD 10 32 108,3 Vinya secà 1,90 205,77 

17064A010000330000BX  10 33 180,3 Agrícola secà 1,40 252,42 

17064A010000340000BI 10 34 289,6 Agrícola secà 1,40 405,44 

17064A010002380000BY 10 238 33,5 Hort regadiu 4,00 134,00 

   
2.464,46 

  
3.145,51 

 
 

 

 

Amb les dades exposades, s’estima una valoració per les indemnitzacions d’adquisició del sòl de 

3.145,51 €. Aquesta valoració no té caràcter vinculant per a l’Administració.  
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1 Introducció  

1.1 Objecte  

El present estudi té com a objecte avaluar l’impacte ambiental que ocasiona la recuperació de 

l’antic camí que connecta amb el camí de la Bisbal a Monells pel costat oest i connecta amb el 

nucli de puigventós per un camí de terra d’uns 4 metres d’amplada que fa d’accés als camps de 

conreu propers. Es redacta a instancies de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l’Heura tal i com determina l’article 50 de decret 64/2014 de 13 maig pel qual s’aprova el 

reglament sobre protecció de la legalitat urbanística  

1.2 Antecedents  

Al març de 2018 s’aprova una modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbana que 

defineix el traçat d’accés al Puigventós i l’inclou com sistema de protecció per tal de 

desenvolupar la seva funció de camí 

En la mateixa data s’encarrega la redacció del projecte per a l’execució de l’esmentat vial. 

 

1.3 Marc legal  

A Catalunya el marc jurídic actual respecte l’avaluació d’impacte ambiental de projectes és el 

regulat mitjançant la Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació ambiental. 

El Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, 

de  protecció,  gestió  i  ordenació  del  paisatge  de  Catalunya,  regula  el  contingut  dels  estu

dis i informes d’impacte i integració paisatgística. 

A nivell urbanístic, l’article 50 de decret 64/2014 de 13 maig pel qual s’aprova el reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística determina la documentació que han d’incloure els 

projectes d’actuació específica   

 

1.4 Descripció del projecte.  

Es preveu la definició d’una nova traça que connecta des de la cruïlla del camí d’accés a la C66 

dels nuclis de Corçà, La Bisbal d’Empordà d’uns 415 metres que connectarà fins a Puigventós 

pel costat est  

 

Aquest traçat circularà entre límits de propietats per minimitzar l’afectació a les propietats 

privades, requereix la recuperació de l’antic traçat amb l’esbrossada de la massa vegetal que 

ha anat creixent pel seu desús.  

 

Per a la connexió amb el Puigventós el camí creua diverses finques de conreu i caldrà 

l’adaptació del terreny per estabilitzar-lo de cares al seu funcionament projectat.  

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=461748&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=384749&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=384749&language=ca_ES&action=fitxa


Per a tot plegat cal la corresponent formació de drenatge longitudinal, anant a buscar els 

escorros existents, així com la formació de drenatges transversals adequats per garantir el 

funcionament del camí.  

 

Donades les característiques del camí, es dissenya la rasant amb l’objectiu de balanç zero en 

moviment de terres, de manera que el desmunt generat serveixi per al terraplè necessari, 

sempre procurant no alterar les rasants existents per no alterar el funcionament actual. 

 

Es preveu una secció teòrica de 5 metres d’amplada amb dues cunetes, una a cada banda del 

camí de 1,5 metres.  

 

Per tal de definir un paquet de ferm estable enfront de l’ús i les condicions climatològiques, es 

preveu la formació de caixa amb 30 cm de sòl adequat 0-40 i una base amb una capa de 35 cm 

de gruix de tot-u artificial 0-32,5 compactat al 95% del proctor modificat.    

  

El paquet de ferm previst, donat que es tracta d’un vial amb trànsit molt baix es preveu una 

secció de ferm tipus T42 amb esplanada E1 i per tant un mínim de 35 cm de subbase i 5 cm de 

mescla d’aglomerat asfàltic en calent.  

 

Per al drenatge de les aigües de pluja es preveu la formació de cunetes naturals i elements de 

formigó in situ tipus guals per als creuaments d’aigües per sobre del camí, es seguirà el 

pendent natural dels camps que desemboca als recs i marges naturals que fan de límit amb les 

propietats colindants.  

 

2 Estat inicial del medi  

2.1 Medi físic  

Tot seguit s’analitzen els principals aspectes del medi físic del terme municipal de l’entorn del 

Puigventós, amb l’objectiu de destriar aquells elements de diagnosi que serviran per obtenir 

criteris per a l’ordenació i la protecció urbanística del territori. 

 

2.1.1. Clima i meteorologia 

 

El terme de Cruïlles se situa dins el domini de la varietat litoral del clima mediterrani, de 

caràcter subhumit amb matisos marítims, i caracteritzat per unes temperatures mitjanes 

anuals temperades, amb estius secs i càlids i hiverns suaus, i una precipitació modesta de 

règim torrencial i molt irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Caracterització climàtica de l’entorn del Puigventós. 

Font: Estació meteorològica de la Bisbal d’Empordà, sèrie període 1988-2009. 

 

 

Dins l’àmbit general del clima mediterrani, el sector d’influència litoral és on la diferència de 

temperatura entre el mes més càlid (agost) i el més fred (desembre) esdevé la més petita 

(entorn dels 15ºC), a excepció de la zona pirinenca, per l’efecte termoregulador del mar 

mediterrani, especialment a l’estiu, fruït de les marinades. Val a dir que a l’hivern les 

temperatures són més fredes al sector del Puigventós que en altres llocs del seu entorn amb 

clima d’influència litoral, a causa de la seva posició geogràfica a la part més interior de la plana 

de l’Empordà, i perquè està abrigat orogràficament pel massís de les Gavarres, fet que 

afavoreix l’estancament nocturn de l’aire fred. 

 

En aquesta àrea la inversió tèrmica és un fenomen habitual tant a l’hivern per refredament, 

com a la primavera per advecció d’una massa d’aire humida i més càlida procedent del mar. 

Per això les temperatures mitjanes de l’hivern a l’entorn del Puigventós són relativament més 

fredes que en altres sectors del mateix àmbit climàtic. 

 

Les situacions anticiclòniques d’inversió tèrmica dificulten la dispersió dels contaminants que 

es concentren per emissions antròpiques durant el dia. No obstant, el règim local de vents 

(marinades i brises de muntanya), i la presència de vents sinòptics de component nord a 

l’hivern en situacions sinòptiques de nord, creen unes condicions favorables per a la dispersió 

dels contaminants de la ciutat. 

Val a dir que a nivell de vent, a la plana meridional de l’Empordà es produeix un fenomen 

microclimàtic singular. En situacions de tramuntana moderada es forma una important 

inversió tèrmica a sotavent del Montgrí i dels turons que ondulen el pla del Baix Ter, on el vent 

s’encalma localment. Les temperatures poden ser significativament inferiors a la plana envers 

les parts més altes, on la temperatura no pot baixar per l’efecte de les turbulències que genera 

el vent. 

 

D’altra banda, en situacions d’anticicló hivernal, o de pantà baromètric, es produeixen gelades 

que poden ser de moderades a intenses. A l’entorn del Puigventós es comptabilitza una 

mitjana de 37 dies amb gelades durant el període 1988-2009. 

 



Pel que fa a la pluviometria, es segueix el patró característic de les precipitacions 

mediterrànies, amb una elevada variabilitat i disparitat consecutiva interanual, i una 

accentuada irregularitat diària de les quantitats, que presenten unes 

intensitats diàries i horàries prou significatives, així com un règim pluviomètric estacional ben 

variable. També destaca l’existència de períodes secs prolongats. 

 

El comportament de la precipitació a la conca mediterrània és molt sensible als efectes de 

l’escalfament global, i sembla que es tendeix a un augment del règim torrencial i extrem de les 

precipitacions. La figura següent demostra la tendència a un lleuger augment de la  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pes Pluviomètric de la precipitació diària. Període 1960-2009 

Font: Estació meteorològica de Cassà de la Selva, sèrie període 1960-2009. 

 

Es pot observar com el pes pluviomètric dels dies més plujosos tendeix a augmentar al 

llarg del període 1960-2009. Això vol dir que el 20% dels dies més plujosos tendeixen a 

concentrar un percentatge molt significatiu de la pluja total acumulada en un any. Per fer 

notar encara més aquesta irregularitat, la mateixa figura 1.9 representa el pes pluviomètric del 

5% dels dies més plujosos. Cada vegada és més freqüent que aquests pocs dies de pluja 

aportin un percentatge significatiu del total de la precipitació 

acumulada al cap de l’any. 

 

Aquest comportament irregular de la precipitació té efectes hidrològics i hidrogeològics, 

perquè contribueix directament a que el riu Daró (1) presenti de mitjana menys dies amb cabal 

circulant, i (2) redueixi els nivells d’infiltració i recàrrega de l’aqüífer. És una evidència que 

l’eficàcia de la precipitació s’ha anat reduint a la conca pel que fa a l’escolament superficial. La 

distribució cada vegada més irregular de la precipitació durant l’any impedeix una major 



freqüència i persistència de cabals circulants al riu, els quals només apareixen els dies que plou 

molt. La quantitat de pluja de la resta de dies és insuficient per mantenir cabals més constants. 

Definitivament, doncs, el Daró rep la influència dels canvis en els patrons de la precipitació, i 

això es tradueix en el fet que els episodis de pluja cada vegada tendeixen a ser més curts, 

extrems, sense un calendari fix, i separats per períodes secs més prolongats. concentració 

diària de la precipitació al sector de les Gavarres, és a dir, s’observa una 

accentuació de la irregularitat diària de la precipitació, que normalment va acompanyada 

d’una gran intensitat diària. El pes pluviomètric de pocs dies de pluja ha tendit a augmentar al 

llarg dels darrers 50 anys. Aquest fet té els seus efectes sobre el comportament de les 

avingudes fluvials. 

 

2.2 Vegetació  

El nucli del Puigventós pertany a la regió biogeogràfica de terra baixa i muntanyes 

mediterrànies, on predomina la vegetació corresponent a l’alzinar litoral i la surera. D’acord 

amb les condicions climàtiques, les característiques geològiques, i el règim hidrològic, la 

vegetació potencial d’aquest sector ve a ser, per una banda, la que es correspon amb les 

formacions vegetals dels alzinars de terra baixa (Quercetum ilicis) i, 

per l’altra, amb l’albereda amb lliri pudent (Populetum albae). De totes maneres, les 

pertorbacions humanes que tradicionalment han transformat el paisatge d’aquest territori, 

són els principals responsables dels canvis en la distribució i l’estructura dels hàbitats naturals 

que el conformen, i que presenten uns valors ecològics inherents i de transcendència 

territorial. 

 

Més concretament, es distingeixen les formacions vegetals relatives a la matriu forestal, als 

ambients agrícoles i a l’entorn fluvial 

- Amb relació als espais forestals: 

- Al sud del municipi, a bona part de l’extensió oriental de la serra de les Gavarres, els 

boscos presenten formacions denses, extenses i contínues. Es consolida una formació 

forestal constituïda, bàsicament, per la següent estructura: 

- un primer estrat arbustiu dens, format per la brolla d’estepes i brucs, que pot 

estar acompanyada o bé per un estrat arbori mixt de suros i pins, o per altres 

arbres i arbusts associats a aquests boscos (Arbutus unedo,Phillyrea 

angustifolia, etc.), i 

- una extensió de pinedes com a formacions secundàries que substitueixen 

l’alzinar i la sureda, fruit de l’abandonament de les pràctiques silvícoles que 

antigament havien caracteritzat el massís de les Gavarres. Aquestes pinedes 

assoleixen un recobriment del 80%, i solen correspondre’s amb les espècies de 

pi pinastre (Pinus pinaster) i pi pinyer (Pinus pinea). Se situen a les parts baixes, 

entre els 100 m i els plans agrícoles del peu de mont. 

- Al sector septentrional del massís de les Gavarres, i als turons aïllats del nord del 

municipi, enmig de la plana agrícola, predominen formacions d’alzinars de terra baixa i 

retalls de boscos mixtos d’alzines amb pins, sense deixar de veure testimonialment 

algun peu de roure (Quercus humilis). La densitat del sotabosc és variable, depenent 



de l’estat de degradació de l’hàbitat. S’hi consoliden dos estrats arbustius ben 

diferenciats: 

- el que està integrat per grans arbusts com el marfull (Viburnum tinus), 

l’aladern (Rhamnus alaternus), o el llentiscle (Pistacia lentiscus), i d’altres de 

port més discret com el galzeran (Ruscus aculeatus), la gatosa (Ulex parviflorus) 

o petites plantes lianoides com l’esparreguera (Asparagus acutifolius) o la roja 

(Rubia peregrina), el lligabosc (Lonicera implexa), l’arítjol (Smilax aspera), etc. 

- el que està integrat per arbustos de menor alçada on hi predomina la gatosa 

(Ulex parviflorus) i l’argelaga negra (Calicotome spinosa).  

- A la meitat més oriental del sector de les Gavarres, dins el terme de la Bisbal, 

i de forma dispersa prop del Daró, i damunt de petites ondulacions de la plana 

agrícola, s’estenen els matollars i les màquies, que estan majoritàriament 

ocupades per la brolla d’estepes i bruc boal (Cisto Sarothamnetum catalaunici), 

on hi predominen diferents espècies d’estepes (Cistus albidus, Cistus 

monspeliensis, i Cistus salviifolius) i de brucs (Erica arborea, Erica scoparia, 

etc.). 

 

- Amb relació als ambients agrícoles, es distingeixen dos tipus d’hàbitats naturals associats als 

espais agraris: 

 

- Vores vegetades que separen parcel·les de conreu. S’identifiquen discontinuïtats de 

traces vegetals amb espècies herbàcies ruderals. 

- Camps abandonats. Espais erms, sense cultivar, de presència esporàdica iirregular en 

els terraprims i a la plana agrícola. 

 

- Amb relació als espais fluvials, es distingeix el bosc de ribera i les seves varietats a nivell 

d’hàbitat, estructuració, i estat de conservació: 

 

- Les vernedes (Alnio-Padion). Es localitzen bàsicament a la zona de les Gavarres, i ressegueix la 

riera de la Marqueta, la riera de Sant Pol, i la riera del Vilar. Amb un estat bo de conservació, 

aquests boscos en galeria estan formats principalment per verns (Alnus glutinosa) i, en menor 

mesura, per altres caducifolis com el salze (Salix alba) i l’om (Ulmus minor), acompanyats per 

espècies arbustives i herbàcies com Equisetum maximun, el sanguinyol (Cornus sanguinea) o 

Arum italicum. També destaca la presència d’avellaners (Corylus avellana) en els fondals més 

humits. 

 

- Alocars, de les rieres i rambles de les contrades marítimes (Vinco-Viticetum agnicasti). Es 

tracta d’una bosquina caducifòlia, poc ombrívola, amb dominància d’aloc (Vitex agnus-castus) i 

sovint acompanyada de tamariu (Tamarix spp.) i de magraners (Punica granatum). És un 

hàbitat en galeria que creix resseguint els cursos fluvials temporals, al límit entre la llera i els 

conreus, i generalment apareix en forma de taques poc extenses. Es troben espècies com 

l’aladern i les romegueres, pròpies de l’alzinar. A l’estrat herbaci hi creixen algunes espècies 

d’ambients humits com el poniol (Satureja fruticosa), la menta borda (Mentha x rotundifolia), 

el jonc boval (Scirpus holoschoenus), l’herba sabonera (Saponaria officinalis), i altres pròpies 

d’espais oberts com la rementerola (Satureja calamintha) i el fonoll (Foeniculum vulgare). 



 

- Restes d’antics prats humits que antigament devien ocupar bona part de la plana del municipi 

i que avui es veuen reduïts a herbassars (Convolvuletalia sepium, Galio-Alliaretalia, etc.) situats 

a la llera fluvial del Daró. 

 

- Les jonqueres i herbassars de rambles fluvials. La pressió antròpica dels espais fluvials a la 

plana s’ha fet notar de manera progressiva. La verneda original ha estat substituïda, en alguns 

casos, per plantacions de pollancres o plàtans, i en altres casos, s’ha reduït la seva 

representació a nivells residuals, en convivència amb bardisses, jonqueres (Molinio-

Holoschoenion), canyars (Arundo donax), etc. El riu Daró n’és la màxima expressió. 

 

- Plantacions de pollancres (Populus spp.) i plàtans (Platanus orientalis var.acerifolia). Són 

arbredes caducifòlies dominades per diverses espècies del gènere Populus o per plàtans, amb 

els peus alineats de manera equidistant. El sotabosc és predominantment lianoide i herbaci, de 

vegades dens, però de composició força variable. Aquestes explotacions forestals han generat 

una substitució artificial del bosc de ribera dels ambients fluvials. 

 

- Canyars de vores d'aigua (Scirpo-Phragmitetum W.). Són franges denses i pobres en espècies, 

que estan constituïdes bàsicament per la canya (Arundo donax), i l’acompanya la corretjola 

gran (Calystegia sepium). Apareix pels marges dels camps i del horts i és especialment densa i 

ben constituïda entorn dels diversos recs, torrents i rierols que travessen bona part del terme, 

i abunda especialment a bona part del tram urbà del riu Daró. 

 

- Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius) de terra baixa. Es 

tracta d’un hàbitat que colonitza els recs i les clarianes dels boscos de ribera, i està dominat 

per l’esbarzer, i pot anar acompanyat d’altres plantes com l’aranyoner (Prunus spinosa), l’arç 

blanc (Crataegus monogyna), i algunes lianoides com la vidiella (Clematis vitalba). El riu Daró 

és el principal sistema fluvial de l’entorn, i esdevé molt rellevant per la diversitat biològica i per 

a la seva relació ecològica amb els municipis veïns. 

 

2.3 Fauna  

El tipus de fauna existent es correspon amb la diversitat d’ambients naturals que s’han 

identificat en l’apartat anterior: 

 

- Hàbitat forestal: Es tracten d’ecosistemes naturals complexos i ben estructurats, de certa 

rellevància ecològica, amb espècies ben sensibles a l’alteració dels hàbitats. Es refereix tant als 

boscos de les Gavarres com als espais forestals que cobreixen els turons intercalats enmig de 

la plana agrícola. L’estrat arbori esclarissat i la cobertura arbustiva abundant afavoreix la 

presència d’un bon nombre d’espècies animals, entre les quals es poden distingir les següents: 

 

- Rèptils i amfibis: Abunden espècies mediterrànies típiques com el tòtil (Alytes obstetricans), 

llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la bívia tridàctila (Chalcides chalcides), la sargantana 

cuallarga (Psammodromus algirus), la sargantana roquera (Podarcis muralis), la serp de vidre 

(Anguilis fragilis), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Elaphe scalaris), el 



gripau corredor (Epidalea calamita), el gripau comú (Bufo bufo), el dragó (Tarentola 

mauritanica), i es preveu com a posible (Llorente i altres,1995) la presència de la serp de 

ferradura (Coluber hippocrepis), considerada escassa al conjunt de Catalunya. o Mamífers: Les 

espècies més característiques són els macromamífers, com el senglar (Sus scrofa), la guilla 

(Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la geneta (Genetta genetta) i la fagina (Martes foina). 

Altres espècies més petites també busquen refugi i aliment al bosc, com són la musaranya 

vulgar (Crocidura russula), el ratolí boscà (Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus), 

la rata cellarda (Eliomys quercinus) o l’esquirol (Sciurus vulgaris). 

 

- Aus: Els grups de les aus que hi cerquen recer i lloc per niar són diversos, amb espècies 

variades de mallerengues com la blava (Parus caeruleus), la carbonera (Parus major) i la 

cuallarga (Aegithalos caudatus). Altres poblacions d’aus són el pit roig (Erithacus rubecula), el 

tudó (Columba palumbus), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), el gaig (Garrulus 

glandarius), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el rossinyol comú (Luscinia 

megarhynchos), el pinsà comú (Fringilla coelebs), i el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), 

i abunden els picots, com el picot verd (Picus viridis) i el picot garser gros (Dendrocopos major). 

Entre els rapinyaires diürns s’hi poden trobar l’aligot comú (Buteo buteo), l’esparver vulgar 

(Accipiter nisus) i l’astor (Accipiter gentilis), i pel que fa als nocturns, hi ha el gamarús (Strix 

aluco) i de forma molt esporàdica el duc (Bubo bubo). Dins el bosc també hi abunda una gran 

diversitat d’artròpodes com aranyes, escarabats, erugues de lepidòpters i formigues que 

representen un esglaó molt important dins la cadena tròfica com a font d’aliment d’aus, 

amfibis, rèptils i mamífers. 

 

-Hàbitat agrícola: Es correspon bàsicament amb camps de cereal de secà, de dimensions 

mitjanes, així com alguns horts prop de zones habitades, i plantacions forestals de pollancres i 

plataners. Aquests ecosistemes agrícoles també es desenvolupen en els marges de camps i 

rierols amb vegetació de canyissar i altres tipus que funcionen com a punts d’amagatall per a 

les espècies animals, i facilita que es puguin desplaçar fins a les masses forestals. Hi ha molts 

animals propis dels ambients forestals que aprofiten els espais agrícoles com a àrees de refugi i 

de caça. La gran quantitat d’invertebrats que es troben associats a aquests tipus d’hàbitats 

permet l’existència de fauna vertebrada (micromamífers, aus i rèptils) que se n’alimenten i així 

permeten el manteniment de la fauna depredadora. En general, destaquen els següents grups: 

 

- Pel que fa als rèptils destaca la presència del llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la 

sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la sargantana de paret (Podarcis muralis), la 

sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus), el vidriol (Anguis fragilis), la colobra llisa 

meridional (Coronella girondica), la serp verda (Malpolon monspessulanus), i la serp blanca 

(Elaphe scalaris). 

- Pel que fa als mamífers s’hi troben els animals propis dels ambients boscosos propers, com 

són el senglar, la geneta, el teixó, la mostela i també la guilla, que de dia es refugien als 

ambients menys accessibles i de nit són més actius per trobar aliments en aquestes àrees 

agrícoles més obertes. Els petits mamífers més comuns són la rata negra, la rata comuna 

(Rattus norvegicus), la rata cellarda, el ratolí domèstic (Mus musculus), i també el ratolí de 

camp (Mus spretus). A les àrees amb plantacions arbòries són representatius l'eriçó (Erinaceus 

europaeus),el conill de bosc (Oryctalagus cuniculus), i la mostela (Mustela nivalis). 



- Pel que fa a l’avifauna, les espècies més comunes presents a la zona són la cogullada vulgar 

(Galerida cristata), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), la perdiu roja (Alectoris rufa), la guatlla 

(Coturnix coturnix), el capsigrany (Lanius sentor), el gratapalles (Emberiza cirlus), la gralla 

(Corvus monedula), la garsa (Pica pica), l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el pardal comú 

(Passer domesticus), el pardal xarrec (Passer domesticus), el verdum (Carduelis chloris), el 

gafarró (Serinusserinus) i la cadernera (Carduelis carduelis) entre altres passeriformes. Pel que 

fa a rapinyaires, hi són presents habitualment l’aligot comú i el xoriguer comú (Falco 

tinnunculus) com a poblacions diürnes, i el mussol comú (Athene noctua), l’òliba (Tyto alba) i el 

xot (Otus scops), com a nocturnes. 

 

 

- Hàbitat fluvial: Al conjunt de la xarxa hídrica del terme (rius, rieres i torrents) la fauna 

vinculada a aquests hàbitats es presenta diversa, amb abundància d’espècies generalistes, i 

algunes especificitats d’interès al riu Daró. de totes maneres, en general el component 

faunístic de la zona s’allunya força del que li correspondria a un hàbitat d’aquestes 

característiques, degut a la presència d’un cabal cada vegada més petit, irregular i intermitent, 

i a l’absència d’un bosc de ribera estructurat, que ajudi a la conformació d’uns ambients 

frescals que puguin ser veritablement diferenciadors en relació a les condicions d’hàbitat que 

trobem lla plana circumdant. En concret, cal destacar el següent, especialment del riu Daró: 

 

- Pel que fa a la fauna invertebrada existeix una variada representació de grups com els 

anèl·lids oligoquets, els mol·luscs gasteròpodes i els aràcnids, com també els insectes 

ortòpters, mantoïdeus, heteròpters, lepidòpters, dípters, himenòpters i coleòpters. Esdevenen 

animals típics de les zones agrícoles i de vorada de camp de les planes litorals. 

- Pel que fa als vertebrats, aprofiten les bardisses i una certa densitat vegetal per arrecerar-s’hi 

o bé troben en els elements arbrats talaies, llocs on menjar o espais de nidificació que van en 

retrocés a la plana oberta per raó de la intensitat d’usos. Més concretament: 

- En el cas dels amfibis i rèptils, destaquen el gripau comú i corredor, el llangardaix comú, la 

sargantana ibèrica, el vidriol, i les serps verda i d’escala o blanca. 

- Entre els ocells destaquen l’aligot, l’esparver (Accipiter nisus), el xoriguer, la tòrtora 

(Streptopelia turtur) i el tudó (Columba palumbus), així com el mussol comú, l’òliva, l’abellerol 

(Merops apiaster), la puput (Upupa epops), el pit-roig (Erithacus rubecula), el rossinyol, la 

merla (Turdus merula), el trist (Cisticola juncidis), els tallarols capnegre (Sylvia melanocephala) 

i de casquet (S. atricapilla), els mosquiters (Phylloscopus sp.), el papamosques (Ficedula 

hypoleuca), les mallerengues blava (Parus caeruleus) i carbonera, el raspinell (Certhia 

brachydactyla), la garsa (Pica pica), l’estornell, els pardals (Passer domesticus i P. montanus), el 

pinsà (C. cannabina) i el cruixidell (Miliaria calandra), entre d’altres. 

- Pel que fa als mamífers, la seva presència en els hàbitats fluvials és temporal, ja que solen 

utilitzar-los per trobar aigua o per caçar aliment, com seria el cas del senglar, el teixó o la 

guineu. Fins i tot s’ha esmentat la probable presència de la llúdriga (Luttra luttra) al Daró. 

Tanmateix apareixen l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), la musaranya menuda (Suncus 

etruscus), la musaranya comuna (Crocidura russula), els ratpenats de ferradura petit 

(Rhinolophus hipposideros) i gran (R. ferrumequinum), el conill (Oryctolagus cuniculus), el ratolí 

domèstic (Mus musculus), el talpó vulgar (Microtus duodecimcostatus) i la mostela (Mustela 

nivalis). 



Amb relació a l’espai pròpiament de llera, i allà on l’aigua s’hi acumula en determinades 

èpoques de l’any, la fauna acostuma a tenir un cert component oportunista, atès al caràcter 

temporal d’una gran part d’aquests ambients. Per exemple s’identifiquen els amfibis com la 

granota verda (Rana perezi), el tòtil granoter (Discoglosus pictus) o els rèptils com la serp 

d’aigua (Natrix maura). Entre les aus, cal destacar el bernat pescaire (Arcea cinerea) i el 

martinet blanc (Egretta garzetta), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), la polla d’aigua 

(Gallinula chloropus), el corriol petit (Charadrius dubius), la xivitona (Actitis hypoleucos), les 

cueretes (Motacilla sp.), el picot garser petit (Dendrocopos minor), l’abellerol (Merops 

apiaster), l’oriol (Oriolus oriolus), el rossinyol bord (Cettia cetti), i el blauet (Alcedo atthis), una 

de les espècies que requereixen una bona cobertura arbòria per desplaçar-se al llarg dels 

connectors fluvials, i que en aquest cas pot habitar tant als ambients forestals com als hàbitats 

de plana i aiguamoll. 

 

2.4 Paisatge  

A l’entorn del Puigventós s’exemplifica la gran diversitat de paisatges de la comarca del Baix 

Empordà, i integra ambients i sistemes compatibles que permeten singularitzar com a gran 

unitat paisatgística el mosaic agroforestal del sector de transició entre les Gavarres i la vall 

fluvial del Ter 

 

Com a mostra d’aquesta riquesa i heterogeneïtat paisatgística, per a la valorització i protecció 

dels paisatges catalans, l’Administració catalana està impulsant la redacció del Catàleg del 

Paisatge de Catalunya, que una primera proposta inclou el sector de la Bisbal dins la 

intersecció entre les unitats de les Gavarres, de l’Empordanet-Baix Ter, i dels terraprims. A una 

escala de més detall, el Pla Director Territorial de l’Empordà identifica el paisatge específic dels 

entorns de la Bisbal com una unitat espacial significativa, representada pel sistema de petits 

turons que s’enlairen i s’encadenen enmig de la plana agrícola. 

 

A continuació s’enumeren i es caracteritzen tots aquests components del paisatge: 

- Espais forestals. Es correspon amb el paisatge estrictament forestal del massís de les 

Gavarres. 

- Espais agroforestals. Inclou l’espai predominantment agrícola format per les petites 

elevacions arbrades. Es tracta d’una imatge identificativa d’aquest sector meridional de la 

plana rural empordanesa. 

- Espais agrícoles. Es correspon amb un espai obert configurat per peces agrícoles que donen 

continuïtat a unitats superiors que envolten el terme de Cruïlles. La seva posició periurbana li 

atorga un elevat valor territorialment estratègic per protegir activament el paisatge de les 

vores urbanes. 

 

Itineraris paisatgístics. Existeixen uns recorreguts visuals molt populars entre la població local 

que permeten contemplar vistes obertes del paisatge agroforestal característic de l’entorn, i 

coincideixen amb connectors socials a peu o en bicicleta, que accedeixen a sectors singulars. 

 

 

 



2.5 Medi socio-econòmic  

A l’entorn d’actuació es desenvolupen activitats agrícoles i per tant cal tenir en compte els 

condicionants en quant a connectivitat dels camps de conreu, així com garantir que totes les 

parcel·les mantinguin característiques de treballabilitat adequades. 

Igualment es tracta d’un entorn agrícola forestal de connectivitat entre nuclis, camí de Corçà, 

connexió amb Monells i per tant cal mantenir les condicions per al seu ús a peu o amb bicicleta 

i fomentar-ne, així el seu valor per socialitzar el medi.  

3 Alternatives  

3.1 Alternatives disponible  

L’actuació, donat el seu caire local de baix impacte no disposa d’alternatives. Es tracta d’un 

camí de 415 metres de longitud que uneix dos elements molt concrets, cruïlla de connexió 

amb la C66 i nucli de Puigventós i el traçat es disposa per una antiga traça de camí que es situa 

al límit entre finques. 

Qualsevol alternativa de traçat incrementaria notablement la longitud i generaria majors 

afectacions i impacte. 

4 Avaluació del projecte  

4.1 Identificació i definició d’impactes  

Obertura d’un vial, amb la corresponent neteja arbustiva i la tala d’algun arbre que pugui 

afectar la traça. Només es preveuen actuacions de moviments de terres i d’asfaltatge que 

hauran de complir tots els criteris ambientals previstos als Plecs generals per a la seva execució 

en condicions adequades a l’entorn.  

Durant la vida útil, aparició de mobilitat ja sigui a peu o bicicleta, com amb vehicles de motor, i 

per tant impacte acústic, visual i emissió de fums. Caldrà definir un programa de manteniment 

i neteja de marges del camí. 

 

4.2 Avaluació dels impactes identificats  

Donada la proximitat al nucli de Puigventós i a la carretera C66, menys de 500 metres a un i 

altre element, els efectes i impactes produïts per la circulació de vehicles no són 

representatius.  

Donat que es tracta d’un segon vial d’accés a un nucli residencial de prop de 400 veïns, la 

mobilitat generada serà de vehicles lleugers i amb un potencial de la meitat dels veïns, 

entenent que els que tenen més a prop l’altre accés continuaran accedint pel mateix vial. Això 

suposa un volum de vehicles diari que es pot considerar de molt baix.    

 

 



4.3 Mesures correctores  

Protegir l’habitat durant l’execució i reduir les afectacions condicionant l’ús de la via per a 

trànsit lleuger, de manera que les necessitats del ferm siguin menors i per tant les afectacions 

amb maquinària durant l’execució siguin limitades.   

Limitar la velocitat de circulació amb senyalització i si es considera necessari amb elements 

reductors de velocitat.  

Amb aquesta mesura també es garanteix que durant la vida útil de la infraestructura es 

redueixi el trànsit i per tant l’afectació a l’entorn.  

Es tindran en compte els requeriments considerats per l’oficina d’acció i avaluació ambiental 

de 13 de desembre de 2016 

 

- En l’adequació del futur camí s’haurà d’evitar en la mesura del possible, l’afectació als 

arbres arrenglerats presents al costat del camí, es minimitzi l’afectació als peus arboris 

en el tram forestal.  

-  En cas de generar-se talussos, hauran de tenir pendent 3H:2V i s’haurà de preveure la 

seva restauració mitjançant l’aportació de terra vegetal i execució de sembres i 

plantacions 

4.4 Cost de les mesures correctores 

Les mesures correctores previstes senyalització i dos passos elevats suposen un cost aproximat 

de 3.000 € 

 

5 Programa de vigilància ambiental  

Donades les característiques de l’actuació, la pròpia execució del projecte ja inclou les 

principals mesures correctores i per tant el propi ajuntament durant el seguiment de 

l’execució ja preveu l’exigència del compliment de les mesures previstes.  

 

6 Síntesi de l’estudi 

L’estudi avalua les característiques de l’entorn ambiental del Puigventós, així com les 

afectacions al medi que suposarà l’obertura d’un camí pavimentat per adequar una segona 

sortida al nucli de Puigventós. Donat que es preveu aprofitar la traça d’un camí existent, les 

afectacions es consideren integrades a les característiques pròpies de l’entorn i es considera 

treballar en la mínima afectació de l’entorn durant la vida útil condicionant les característiques 

funcionals de la via, limitacions de pes, control de la velocitat.       

 



Memòria justificativa de l’actuació 

 

Dins dels diversos àmbits d’afectació que té l’actuació en construcció de vies de 

comunicació cal tenir en compte els vessants i components funcionals i d’afectació 

sobre el territori i les persones que tenen aquest tipus d’infraestructures. Es per tant de 

gran importància considerar els diversos aspectes socials, ambientals, de 

connectivitat, de seguretat i buscar  la solució que integri l’òptim tenint en compte tots 

aquests paràmetres.  

Es així, doncs, com la planificació d’un segon vial d’accés al nucli de Puigventós 

prevista al Planejament urbanístic, en acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Girona de data 20 de juny de 2018 esdevé un primer element de constatació de la 

idoneïtat urbanística de l’actuació d’acord amb les prescripcions previstes en el 

document corresponent i els informes sectorials sol·licitats per a la seva aprovació. 

Igualment, i com preveu el mateix document, es consideren una sèrie d’elements 

d’interès social i de connectivitat del territori que en reforcen el seu valor i la idoneïtat 

de la seva aplicació mitjançant l’execució que preveu el present projecte executiu. 

Aquestes accions inclouen elements de prou importància com, en primer terme, donar 

una segona via d’accés al nucli del Puigventós que garanteixi les condicions de 

seguretat per evacuació en cas d’incendi o qualsevol altre situació d’emergència que 

ho pugui requerir. Aquest nucli de 370 habitants separat uns dos kilòmetres del nucli 

principal actualment només disposa d’un vial d’entrada pel costat sud. En aquest sentit 

es considera necessari complir amb les condicions necessàries d’amplada i 

pavimentació per tal que es pugui accedir amb vehicles d’extinció. 

Un segon factor a considerar és la recuperació d’antics camins públics per tal de 

millorar la connectivitat de totes les propietats en sòl rústec i visualitzar part del 

patrimoni territorial i els connectors històrics que en molts casos van entrar en desús 

per la modificació dels usos del sòl i per la concentració de millores en les vies 

principals que precaritzàven els antics camins. Els nous hàbits i conceptes ecològics i 

de recuperació de mobilitat lleugera i factors de vida saludable, estan fent recuperar 

molts dels antics traçats que connecten nuclis i barris de manera directa i que 

redueixen l’ús compartit de vies principals.   

Dins de la línia de connectivitat, es contempla que aquest traçat millora la connectivitat 

del sector ampliant les opcions dels veïns del nucli del Puigventós per connectar amb 



vies de comunicació com la C66 direcció Girona o el sector industrial nord de La Bisbal 

i Corçà. 

Dins de la justificació del traçat previst al projecte, aquest està definit per un antic camí 

públic que transcorria segons diverses informacions populars, per darrera el que 

actualment és el nucli i pel vessant del Puig del Canyet i que queda com a límit de les 

propietats privades establint-se com a referència a les escriptures de les finques.  

Aquesta traça és a l’hora de presentar un pendent adequat i la millor adaptació 

topogràfica el més coherent amb les condicions naturals del terreny tant geològiques 

com de distribució arbòria, seria l’opció menys agressiva en quant a afectació de 

l’estructura de la propietat pel fet que produeix la mínima fragmentació de les 

parcel·les originals.  

Tenint en compte totes les consideracions, urbanístiques, socials, de connectivitat i 

ambientals exposades en aquest document, es justifica el conjunt de l’actuació i els 

criteris d’execució de la mateixa, així com les mesures d’afectació que puguin suposar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Alvarez Moretó 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  
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Camí d´accés al Puigventós

AMIDAMENTS Pàg.:28/01/19 1Data:

PRESSUPOST  01OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

1 G21R11A5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15.000 15.000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

2 G21R1165

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10.000 10.000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió3 G22D3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventos. Camp a camí 484.000 484.000

C#*D#*E#*F#2 Bosc a camí 1 011.280 1 011.280

C#*D#*E#*F#3 Ampliació camí 637.400 0.400 254.960

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 2.000 1.500 1 281.600

TOTAL AMIDAMENT 3.031,840

m Pas salvacuneta amb claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, solera
de 15 cm, rebliment fins a mig tub, argollat amb formigó HM-20/P/20/I i acabat amb llosa de formigó

4 FD759375

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4.000 6.000 24.000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

m Formació de cuneta natural amb mitjans mecànics. amplada 1,5 m i fondaria variable. Adaptació a les característqiues del
terreny 

5 FD56FC72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cuneta. Marge dret 488.000 488.000

C#*D#*E#*F#2 Cuneta. Marge esquerre 444.000 444.000

TOTAL AMIDAMENT 932,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 02

EUR



Camí d´accés al Puigventós

AMIDAMENTS Pàg.:28/01/19 2Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.300 191.100

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.300 145.200

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.300 303.390

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 1.500 0.150 96.120

TOTAL AMIDAMENT 735,810

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

2 G2262111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.150 95.550

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.150 72.600

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.150 151.695

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 1.500 0.150 96.120

TOTAL AMIDAMENT 415,965

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

3 G2265111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.150 95.550

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.150 72.600

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.150 151.695

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 1.500 0.150 96.120

C#*D#*E#*F#5 Accés Puigventos 785.000 0.600 0.300 141.300

TOTAL AMIDAMENT 557,265

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

4 G2412035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.150 0.500 47.775

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.150 72.600

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.150 0.500 75.848

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 1.500 0.150 96.120

TOTAL AMIDAMENT 292,343

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 5 km

5 G2R45035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.150 95.550

EUR



Camí d´accés al Puigventós
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C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.150 72.600

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.150 151.695

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 1.500 0.150 96.120

TOTAL AMIDAMENT 415,965

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

6 G2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.150 95.550

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.150 72.600

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.150 151.695

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 1.500 0.150 96.120

TOTAL AMIDAMENT 415,965

m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM

7 G931R01J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.300 191.100

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.300 145.200

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.300 303.390

C#*D#*E#*F#4 Cunetes 427.200 1.500 0.150 96.120

C#*D#*E#*F#5 Accés Puigventós 785.000 0.150 117.750

TOTAL AMIDAMENT 853,560

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

8 G9H11752

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 0.050 2.550 81.218

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 0.050 2.550 61.710

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 0.050 2.550 128.941

C#*D#*E#*F#4 Accés Puigventos 785.000 0.050 2.550 100.088

TOTAL AMIDAMENT 371,957

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m29 G9J12E60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vial Puigventós. Ampliació camí 637.000 637.000

C#*D#*E#*F#2 Vial Puigventós. Camp a camí 484.000 484.000

C#*D#*E#*F#3 Bosc a camí 1 011.300 1 011.300

C#*D#*E#*F#4 Accés Puigventos 785.000 785.000

TOTAL AMIDAMENT 2.917,300

EUR



Camí d´accés al Puigventós

AMIDAMENTS Pàg.:28/01/19 4Data:

m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

10 G2262211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Talús marge accés Puigventos 45.000 1.800 4.500 364.500

TOTAL AMIDAMENT 364,500

PRESSUPOST  01OBRA 01
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada
amb cargols

1 KB113891

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.000 5.000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

2 GBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització Puigventos 12.000 12.000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 GBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització Puigventos 12.000 12.000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

4 GBB11351

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2.000 2.000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització Puigventos 6.000 6.000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat5 GBBZ3011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.800 6.000 10.800

EUR



Camí d´accés al Puigventós

AMIDAMENTS Pàg.:28/01/19 5Data:

C#*D#*E#*F#2 Senyalització Puigventos 1.800 26.000 46.800

TOTAL AMIDAMENT 57,600

m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús
formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada

6 GBA1U011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia separació carril bici 425.000 425.000

TOTAL AMIDAMENT 425,000

m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb màquina d'accionament
manual

7 GBA31012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Marca carril bici 8.000 5.000 40.000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  01OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5%)1 PPA90002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100.000 100.000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

pa Partida alçada per a preinstal·lació de conduccions de PVC per a xarxa d'enllumenat 2 PE000Z1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Camí d´accés al Puigventós

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 20/01/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,61mFD56FC72 Formació de cuneta natural amb mitjans mecànics. amplada 1,5 m i fondaria variable. Adaptació a
les característqiues del terreny 

P- 1

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €44,01mFD759375 Pas salvacuneta amb claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter
de ciment 1:6, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub, argollat amb formigó HM-20/P/20/I i
acabat amb llosa de formigó

P- 2

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €108,98uG21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

P- 3

(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €107,48uG21R11A5 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

P- 4

(CENT SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,25m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 5
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €3,37m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 6

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €2,37m3G2262211 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 7

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €9,69m3G2265111 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 8

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,53m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 9
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,37m3G2412035 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

P- 10

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €3,33m3G2R45035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

P- 11

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,10m3G2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 12

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €12,39m3G931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

P- 13

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €48,62tG9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 14

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,61m2G9J12E60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2
kg/m2

P- 15

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)



Camí d´accés al Puigventós

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 20/01/19

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,55mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura reflectant i
microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina
autopropulsada

P- 16

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €9,03m2GBA31012 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos components, amb
màquina d'accionament manual

P- 17

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €64,59uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 18

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €60,79uGBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 19

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €84,68uGBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament

P- 20

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €28,03mGBBZ3011 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

P- 21

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €106,13mKB113891 Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm
d'alçària i ancorada amb cargols

P- 22

(CENT SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.500,00paPE000Z1 Partida alçada per a preinstal·lació de conduccions de PVC per a xarxa d'enllumenat P- 23
(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €6,50paPPA90002 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5%)P- 24
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

Jordi Alvarez Moretó
Enginyer de Camins, Canals i Ports
nºcol. 20.928
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 20/01/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mFD56FC72 Formació de cuneta natural amb mitjans mecànics. amplada 1,5 m i fondaria
variable. Adaptació a les característqiues del terreny 

P- 1  €5,61

B0111000 Aigua  €0.00071

Altres conceptes 5,61 €

mFD759375 Pas salvacuneta amb claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 15 cm, rebliment fins a mig
tub, argollat amb formigó HM-20/P/20/I i acabat amb llosa de formigó

P- 2  €44,01

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I

 €19.38300

BD759000 Tub de formigó de diàmetre 40 cm  €12.34800

Altres conceptes 12,28 €

uG21R1165 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 3  €108,98

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €4.88200

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €29.51040

Altres conceptes 74,59 €

uG21R11A5 Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

P- 4  €107,48

B2RA9SB0 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €7.32300

B2RA9TD0 Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques
no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €39.65460

Altres conceptes 60,50 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 5  €2,25

Altres conceptes 2,25 €

m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 6  €3,37

B0111000 Aigua  €0.08850

Altres conceptes 3,28 €

m3G2262211 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 7  €2,37

B0111000 Aigua  €0.08850

Altres conceptes 2,28 €

m3G2265111 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

P- 8  €9,69

B0111000 Aigua  €0.08850

B03D5000 Terra adequada  €7.23600

Altres conceptes 2,37 €



Camí d´accés al Puigventós

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 20/01/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

P- 9  €0,53

Altres conceptes 0,53 €

m3G2412035 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 5 km

P- 10  €2,37

Altres conceptes 2,37 €

m3G2R45035 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

P- 11  €3,33

Altres conceptes 3,33 €

m3G2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 12  €5,10

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

 €5.10000

Altres conceptes 0,00 €

m3G931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada
amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

P- 13  €12,39

B0111000 Aigua  €0.08850

B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó  €10.54800

Altres conceptes 1,75 €

tG9H11752 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

P- 14  €48,62

B9H11752 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de
trànsit i granulat calcari

 €45.26000

Altres conceptes 3,36 €

m2G9J12E60 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI),
amb dotació 1,2 kg/m2

P- 15  €0,61

B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

 €0.52800

Altres conceptes 0,08 €

mGBA1U011 Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm, amb pintura
reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de bandes transversals de
50X50X3 mm, amb màquina autopropulsada

P- 16  €2,55

BBA1M000 Microesferes de vidre  €0.14174

BBA1U100 Pintura termoplàstica en calent per a senyalització  €2.02750

Altres conceptes 0,38 €

m2GBA31012 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb pintura dos
components, amb màquina d'accionament manual

P- 17  €9,03

BBA14100 Pintura per a maques vials, dos components, blanca  €5.99760

Altres conceptes 3,03 €

uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 18  €64,59

BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €50.89000

Altres conceptes 13,70 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 20/01/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uGBB11251 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 19  €60,79

BBM12602 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €47.09000

Altres conceptes 13,70 €

uGBB11351 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 20  €84,68

BBM13602 Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

 €70.98000

Altres conceptes 13,70 €

mGBBZ3011 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat

P- 21  €28,03

BBMZ2611 Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit

 €26.14000

Altres conceptes 1,89 €

mKB113891 Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols

P- 22  €106,13

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €1.94000

BB113890 Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de
separació, de 90 cm d'alçària

 €84.02000

Altres conceptes 20,17 €

paPE000Z1 Partida alçada per a preinstal·lació de conduccions de PVC per a xarxa
d'enllumenat 

P- 23  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

paPPA90002 Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5%)P- 24  €6,50

Sense descomposició 6,50 €

Jordi Alvarez Moretó

Enginyer de Camins, Canals i Ports

nºcol. 20.928
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PRESSUPOST Pàg.:28/01/19 1Data:

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 4)

15,000107,48 1 612.20

2 G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 3)

10,000108,98 1 089.80

3 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 9)

3.031,8400,53 1 606.88

4 FD759375 m Pas salvacuneta amb claveguera de tub de formigó de D=40 cm,
rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 15 cm,
rebliment fins a mig tub, argollat amb formigó HM-20/P/20/I i
acabat amb llosa de formigó (P - 2)

24,00044,01 1 056.24

5 FD56FC72 m Formació de cuneta natural amb mitjans mecànics. amplada 1,5
m i fondaria variable. Adaptació a les característqiues del terreny
(P - 1)

932,0005,61 5 228.52

CAPÍTOLTOTAL 01.01 10.593,64

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 5)

735,8102,25 1 655.57

2 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 6)

415,9653,37 1 401.80

3 G2265111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 8)

557,2659,69 5 399.90

4 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km (P - 10)

292,3432,37 692.85

5 G2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 5 km (P - 11)

415,9653,33 1 385.16

6 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 12)

415,9655,10 2 121.42

7 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98%
del PM (P - 13)

853,56012,39 10 575.61

8 G9H11752 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 14)

371,95748,62 18 084.55

9 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus 2.917,3000,61 1 779.55

EUR



Camí d´accés al Puigventós

PRESSUPOST Pàg.:28/01/19 2Data:

C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 15)

10 G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació (P - 7)

364,5002,37 863.87

CAPÍTOLTOTAL 01.02 43.960,28

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KB113891 m Barana de fusta de pi roig per a pintar, amb muntants i brèndoles
a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i ancorada amb cargols
(P - 22)

5,000106,13 530.65

2 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 18)

14,00064,59 904.26

3 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 19)

14,00060,79 851.06

4 GBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 20)

8,00084,68 677.44

5 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 21)

57,60028,03 1 614.53

6 GBA1U011 m Pintat sobre paviment d'una banda contínua sonora de 10 cm,
amb pintura reflectant i microesferes de vidre, inclús formació de
bandes transversals de 50X50X3 mm, amb màquina
autopropulsada (P - 16)

425,0002,55 1 083.75

7 GBA31012 m2 Pintat sobre paviment de faixa superficial no reflectora, amb
pintura dos components, amb màquina d'accionament manual (P
- 17)

40,0009,03 361.20

CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.022,89

OBRA PRESSUPOST  0101

CAPÍTOL ALTRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA90002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra (1,5%) (P - 24)

100,0006,50 650.00

2 PE000Z1 pa Partida alçada per a preinstal·lació de conduccions de PVC per a
xarxa d'enllumenat  (P - 23)

1,0001.500,00 1 500.00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.150,00

EUR



Resum de pressupost
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/01/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviments de terres 10 593.64

Capítol 01.02  Pavimentació 43 960.28

Capítol 01.03  Proteccions i senyalització 6 022.89

Capítol 01.04  Altres 2 150.00

Obra 01 Pressupost 01 62 726.81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

62 726.81

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 62 726.81

62 726.81

euros



Camí d´accés al Puigventós

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

62 726.81PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

8 154.4913 % DESPESES GENERALS SOBRE 62 726.81....................................................................................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 62 726.81....................................................................................................................................3 763.61

Subtotal 74 644.91

21 % IVA SOBRE 74 644.91.................................................................................................................................... 15 675.43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 90 320.34€

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

( NORANTA MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )

Jordi Alvarez Moretó

Enginyer de Camins, Canals i Ports

nºcol. 20.928
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

     - Confecció de formigó 

     - Confecció de morter 

     - Confecció de pasta de guix 

     - Reg de plantacions 

     - Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

     - Humectació de bases o subbases 

     - Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 

     - Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 

     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

          - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 

          - En la resta de casos:  <= 1 g/l 

     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

          - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 

          - Formigó armat:  <= 3 g/l 

          - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

     - Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 

     - Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

          - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

          - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

          - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

 

 

B03 - GRANULATS 
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B031 - SORRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0312500,B0312020,B0311010. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Sorra de marbre blanc 

     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

          - De pedra calcària 

          - De pedra granítica 

     - Sorra per a confecció de morters 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la D.F. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 

 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 

g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

     - Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 

     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

          - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

          - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

          - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 

     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

     - Granulat gruixut 

          - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

          - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 

     - Granulat fí 

          - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

          - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe 

            específica d'exposició: <= 6% en pes 

          - Granulat de matuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica  

            d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

     - Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
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     - Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 

 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

     - Granulat gruixut 

          - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

     - Granulat fí 

          - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

          - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe  

            específica d'exposició: <= 10% en pes 

          - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica  

            d'exposició: <= 15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

     - Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 

en pes 

     - Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 

a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 

següents: 

     - Nom del subministrador 

     - Número de sèrie del full de subministrament 

     - Nom de la cantera 

     - Data del lliurament 

     - Nom del peticionari 

     - Tipus de granulat 

     - Quantitat de granulat subministrat 

     - Denominació del granulat(d/D) 

     - Identificació del lloc de subministrament 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

 NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B032 - SAULONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0321000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 

matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 

passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 

Índex CBR (NLT-111):  > 20 

Contingut de matèria orgànica:  Nul 

Mida del granulat: 

- Sauló garbellat:  <= 50 mm 

- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B033 - GRAVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0331Q10,B0332300. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

     - Confecció de formigons 

     - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

     - Material per a drenatges 

     - Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

     - Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

     - Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

     - Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

     - De pedra granítica 

     - De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 

els següents: 

     - Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

     - Granulats reciclats provinents de formigó 

     - Granulats reciclats mixtes 

     - Granulats reciclats prioritariament naturals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

D.F. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

     - Drenatges 

     - Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I 

o IIb 

 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

     - Drenatges 

     - Formigons en massa 

 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó. 

Ús admissible: 

     - Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
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     - Per a confecció de formigons 

     - Per a drens 

     - Per a paviments 

     - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 

següents: 

     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 

entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció 

de formigonat) 

     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 

angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 

0,4 del gruix mínim 

          - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 

l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del 

granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 

cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

     - Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 

     - Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 

     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

     - Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 

(UNE 7-238):  >= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 

g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

     - Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 

     - Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 

     - Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut de ió Cl-: 

     - Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals 

(UNE 7-082):  Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

     - Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

     - Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

     - Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 

146-508 EX):  Nul·la 

     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 

     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
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Absorció d'aigua: 

     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 

     - Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

     - Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

     - Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 

fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del 

sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 

Equivalent de sorra:  > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 

103-502). 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 

a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 

següents: 

     - Nom del subministrador 

     - Número de sèrie del full de subministrament 

     - Nom de la cantera 

     - Data del lliurament 

     - Nom del peticionari 

     - Tipus de granulat 

     - Quantitat de granulat subministrat 

     - Denominació del granulat(d/D) 

     - Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 

garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

 5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

 5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial 

 

 

 

B037 - TOT-U 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0372000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Tot-u natural 

     - Tot-u artificial 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que 

determini la D.F. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 

matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

 

TOT-U NATURAL: 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, 

sòls naturals o per la mescla d'ambdòs. 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

+---------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)     ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦------------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦        ZN40     ZN25     ZN20        ¦ 

¦------------¦--------------------------------------¦ 

¦     50     ¦        100      --       --          ¦ 

¦     40     ¦       80-95     100      --          ¦ 

¦     25     ¦       60-90    75-95     100         ¦ 

¦     20     ¦       54-84    65-90    80-100       ¦ 

¦      8     ¦       35-63    40-68    45-75        ¦ 

¦      4     ¦       22-46    27-51    32-61        ¦ 

¦      2     ¦       15-35    20-40    25-50        ¦ 

¦    0,500   ¦        7-23     7-26    10-32        ¦ 

¦    0,250   ¦        4-18     4-20     5-24        ¦ 

¦    0.063   ¦        0-9      0-11     0-11        ¦ 

+---------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

     - Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

     - T00 a T1:  > 35 

     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

     - Vorals de T3 i T4:  > 25 

Plasticitat: 

     - Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

     - T4: 

          - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

          - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

     - Vorals sense pavimentar: 

          - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

          - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

 

TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents: 

+---------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)     ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦------------------------------------- ¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦        ZA25     ZA20     ZAD20       ¦ 
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¦------------¦--------------------------------------¦ 

¦     40     ¦        100       --       --         ¦ 

¦     25     ¦       75-100    100      100         ¦ 

¦     20     ¦       65-90    75-100   65-100       ¦ 

¦      8     ¦       40-63    45-73    30-58        ¦ 

¦      4     ¦       26-45    31-54    14-37        ¦ 

¦      2     ¦       15-32    20-40     0-15        ¦ 

¦    0,500   ¦        7-21     9-24     0-6         ¦ 

¦    0,250   ¦        4-16     5-18     0-4         ¦ 

¦    0.063   ¦        0-9      0-9      0-2         ¦ 

+---------------------------------------------------+ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

     - Trànsit T0 a T2:  < 30 

     - T3, T4 i vorals:  < 35 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

     - T00 a T1:  > 40 

     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

     - Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

     - Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

     - Vorals sense pavimentar: 

          - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

          - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

 * 6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0512401,B0514301. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 

endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 

     - Ciments comuns (CEM) 

     - Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
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     - Ciments blancs (BL) 

     - Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

     - Ciment Pòrtland: CEM I 

     - Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

     - Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

     - Ciment putzolànic: CEM IV 

     - Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

     - Escòria de forn alt:  S 

     - Fum de sílice:  D 

     - Putzolana natural:  P 

     - Putzolana natural calcinada:  Q 

     - Cendra volant Sicília:  V 

     - Cendra volant calcària:  W 

     - Esquist calcinat:  T 

     - Filler calcari L:  L 

     - Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 

la norma UNE 80310. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 

han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
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¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 

proporcions nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Data de subministrament 

     - Identificació del vehicle de transport 

     - Quantitat subministrada 

     - Designació i denominació del ciment 

     - Referència de la comanda 

     - Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

     - Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 

     - Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

     - Dates de producció i d'ensacat del ciment 

     - Pes net 

     - Designació i denominació del ciment 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Restriccions d'utilització 

     - Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

     - Inici i final d'adormiment 

     - Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

     - Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

     - Classes 42,5 :  2 mesos 

     - Classes 52,5 :  1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara 

obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

 ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación 

de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
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 REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE. 

 REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en 

aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 

de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

 RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-03). 

 UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

 UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

 UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

 UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 

 

 

 

B053 - CALÇS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0532310. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids 

o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 

silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Calç amarada en pasta CL 90 

     - Calç aèria CL 90 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 

obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

     - Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

     - Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

     - Pastes amarades:  Passa 

     - Altres calçs: 

               - Mètode de referència:  <= 20 

               - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

     - Pastes amarades:  45% < h < 70% 

     - Altres calçs:  <= 2% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 
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     - Data de subministrament 

     - Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 

     - Identificació del vehicle de transport 

     - Referència de la comanda 

     - Quantitat subministrada 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 

     - Pes net 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 

seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * UNE-ENV 459-1:1996 Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

 

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0641080,B0641650,B0641090. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

     - Consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

     - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretensat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretensat 

     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

     - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
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en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 

abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 

de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 

nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Tipus de ciment: 

     - Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 

     - Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 

     - Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 

     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 

     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE 80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

     - Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

     - Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 

     - A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca:  0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

     - Consistència tova:  6 - 9 cm 

     - Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

     - Assentament en el con d'Abrams: 

               - Consistència seca:  Nul 

               - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

     - Nom de la central que ha elaborat el formigó 

     - Número de sèrie del full de subministrament 

     - Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

     - Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 

          - Formigons designats per propietats: 

               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

          - Formigons designats per dosificació: 

               - Contingut de ciment per m3 

               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

          - Tipus, classe i marca del ciment 

          - Grandària màxima del granulat 

          - Consistència 

          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

     - Designació específica del lloc de subministrament 

     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

     - Hora límit d'us del formigó 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0652020,B0651080,B0652050. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

     - Consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

     - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretensat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
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     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretensat 

     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

     - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 

abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 

de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 

nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Tipus de ciment: 

     - Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 

     - Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 

     - Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 

     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 

     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE 80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

     - Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

     - Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 

     - A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

     - Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

     - Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca:  0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

     - Consistència tova:  6 - 9 cm 

     - Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

     - Assentament en el con d'Abrams: 

               - Consistència seca:  Nul 
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               - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

     - Nom de la central que ha elaborat el formigó 

     - Número de sèrie del full de subministrament 

     - Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

     - Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 

          - Formigons designats per propietats: 

               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

          - Formigons designats per dosificació: 

               - Contingut de ciment per m3 

               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

          - Tipus, classe i marca del ciment 

          - Grandària màxima del granulat 

          - Consistència 

          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

     - Designació específica del lloc de subministrament 

     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

     - Hora límit d'us del formigó 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B071UC01,B0718000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Morter adhesiu 

     - Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 

     - Morter sintètic de resines epoxi 

     - Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
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     - Morter d'anivellament 

     - Morter refractari 

     - Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb 

aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i 

parets. 

El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines 

sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 

El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 

pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 

construir parets de maons. 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 

a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 

etc. 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

MORTER ADHESIU: 

Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 

1586), han de ser: 

     - Resistència a l'arrencament:  >= 5 kg/cm2 

     - Temps d'extensibilitat:  1 - 3 h 

     - Temps d'ajustabilitat:  >= 10 min 

     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  <= 2 mm 

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

     - Composició 

     - Granulometria 

     - Densitat en pols i en pasta 

     - Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 

     - Rendiments previstos 

 

MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 

Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 

Absorció d'aigua (DIN 52617-E):  Ha de cumplir 

 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la D.F. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 

Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 

Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 

Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 

Toleràncies: 

     - Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 

 

MORTER POLIMÈRIC: 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Instruccions d'utilització 

     - Composició i característiques del morter 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

     - Morter adhesiu:  1 any 

     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS: 

 NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma 

Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

ALTRES MORTERS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 

BEURADES 

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 

del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 

d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 

finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les 

seves propietats o donar-li característiques especials. 

Els additius considerats són els següents: 

     - Airejant 

     - Anticongelant 

     - Fluidificant 

     - Hidròfug 

     - Inhibidor de l'adormiment 

     - Per a gunitats (accelerador de l'adormiment) 

     - Colorant 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 

 

ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 

garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 

químiques del formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el formigó. 

Component actiu (EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat 

pel fabricant 

Toleràncies: 

     - Extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 

          - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

          - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 
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     - Densitat relativa (D) (ISO 758): 

          - D >= 1,10:  ± 0,03 

          - D <= 1,10:  ± 0,02 

     - pH (ISO 4316):  ± 1 

     - Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 

     - Contingut clorurs solubles en aigua: <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 

     - Contingut en alcalins (Na2O, equivalent): <= valor especificat pel fabricant 

Les anteriors característiques i toleràncies s'han de determinar segons la UNE_EN 934-2. Les 

toleràncies estan definides segons els valors especificats pel fabricant. 

 

ADDITIUS: 

Limitacions d'ús d'additius 

     - Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 

pretensat 

     - Airejants : prohibits en pretensats ancorats per adherència 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

 

ADDITIU AIREJANT: 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i 

que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, 

condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. 

Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 

Contingut d'aire total (pr EN 12395) : 4 a 6% en volum 

Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (pr EN 480-11) : <= 0,200mm 

 

ADDITIU ANTICONGELANT: 

L'additiu anticongelant és un producte que disminueix la temperatura de congelació de l'aigua 

de pastat, evitant l'aparició de cristalls de gel al formigó fresc i durant el període 

d'adormiment. 

 

ADDITIU FLUIDIFICANT: 

L'additiu fluidificant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte de disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar la 

consistència per una mateixa quantitat d'aigua. 

Reducció d'aigua (pr EN 12382 o pr EN 12358): >= 5% 

Resistència a compressió a 7 i 28 dies (pr EN 12394) : >= 110% 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

 

ADDITIU HIDROFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo 

i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la 

pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 

Absorció capilar (EN 480-5): 

     - 7 dies: <= 50% en massa 

     - 28 dies: <= 60% en massa 

Resistència a compressió a 28 dies (pr EN 12394): >= 75% 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

 

ADDITIU INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 

formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 

resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Temps d'adormiment (EN 480-2): 

     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 

     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 

Resistència a compressió (pr EN 12394): 

     - 7 dies:  >= 80% 

     - 28 dies:  >= 90% 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 
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Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

 

ADDITIU PER A GUNITATS: 

L'additiu per a gunitats és un producte en pols per a incorporar durant el pastat del formigó 

que té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Temps d'adormiment (EN 480-2): 

     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 

Resistència a compressió (pr EN 12394): 

     - 28 dies: >= 80% 

     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 

Contingut d'aire en el formigó fresc (pr EN 12395): >= 2,5% en volum 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu. 

 

COLORANT: 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 

beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 

 

ADDICIONS: 

Les addicions considerades per al formigó són les següents: 

     - Cendres volants 

     - Fum de silici 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 

volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'ús 

de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

 

CENDRES VOLANTS: 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 

divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals 

termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

     - Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 

     - Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

     - Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 

     - Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 

     (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 

sigui < 10 mm) 

     - Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 

Característiques físiques: 

     - Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 

     - Índex d'activitat (EN 196-1): 

          - A 28 dies:  > 75% 

          - A 90 dies:  > 85% 

Toleràncies: 

     - Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 

     - Pèrdua al foc:  + 2,0% 

     - Finor:  + 5,0% 

     - Variació de la finor:  ± 5,0% 

     - Contingut de clorurs:  + 0,01% 

     - Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 

     - Contingut SO3:  + 0,5% 

     - Estabilitat:  + 1,0 mm 

     - Índex d'activitat:  - 5,0% 

 

FUM DE SILICI: 

Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics 

d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
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ESCÒRIA GRANULADA: 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

     - Terrossos d'argila: 1,00 

     - Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 

2 g/cm3 (UNE 7-244) : 0,50 

     - Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

     - Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

     - Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

 

ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 

 

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 

     - 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

     - 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

     - alfa > 60:  h < 25% 

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

+----------------------------------------+ 

¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 

¦            ¦       que hi passen       ¦ 

¦------------¦---------------------------¦ 

¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 

¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 

¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 

¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 

¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 

+----------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ADDITIUS I COLORANTS: 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació 

de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 

 

ADDICIONS: 

El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el 

compliment de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de 

silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 

 

CENDRES VOLANTS: 

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 

70 cm d'amplària. 

Als albarans hi han de constar les dades següents: 

     - Nom del material 

     - Nom, marca comercial o identificació del fabricant 

     - Nom i localització del lloc de procedència 

     - UNE_EN 450 1995 

     - Marca de certificació, si en té 

 

ESCÒRIA GRANULADA: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 

diverses fraccions granulomètriques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ADDITIUS I COLORANTS: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

ADDICIONS:  

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 * UNE-EN 934-2 1998 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones y requisitos. 

 

ÚS PER A FORMIGONS: 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

ÚS PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

CENDRES VOLANTS: 

 * UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y 

control de calidad. 

 

 

 

B0A - FERRETERIA 

B0A1 - FILFERROS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200,B0A14300. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Filferro d'acer 

     - Filferro d'acer galvanitzat 

     - Filferro d'acer plastificat 

     - Filferro recuit 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 

 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

     - Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

     - Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 
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     - Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

     - Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

     - Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

     - Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

     - Identificació del fabricant o nom comercial 

     - Identificació del producte 

     - Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER: 

 * UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

 * UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 

de calidades. Caracterisicas generales. 

 * UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro. 

 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

 * UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

 

B0A3 - CLAUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Gafes de pala i punta 

     - Claus d'impacte 

     - Claus d'acer 

     - Claus d'acer galvanitzat 

     - Tatxes d'acer 

Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
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Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 

17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

     - Llargària:  ± 1 D 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 

Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 

 

CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

 

CLAUS I TATXES: 

 UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

 UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

 UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

 UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

 UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2A000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
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L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 

transversals, amb les excepcions següents: 

     - Malles electrosoldades 

     - Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 

normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 

relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 

(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 

Mides nominals: 

+-----------------------------------------+ 

¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 

¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 

¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 

¦----------¦--------------------¦---------¦ 

¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 

¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 

¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 

¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 

¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 

¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 

¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 

¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 

¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 

¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 

+-----------------------------------------+ 

Característiques mecàniques de les barres: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 

¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 

¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 

¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 

¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 

¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 

¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 

¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

+-------------------------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦ 

¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 

¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 

¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦màxima ¦       ¦ 

¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦ 

¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 

¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 

¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 

¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 

+-------------------------------------------------------------------------+ 

 

Composició química: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 

¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 

¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 

de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 

Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 

     - Tensió mitjana d'adherència: 
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          - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

          - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

     - Tensió de trencament d'adherència: 

          - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

          - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

          - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

     - Secció barra: 

          - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

          - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

     - Massa:  ± 4,5% massa nominal 

     - Ovalitat: 

+----------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 

¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 

¦      6         ¦       1         ¦ 

¦      8         ¦       1         ¦ 

¦     10         ¦     1,50        ¦ 

¦     12         ¦     1,50        ¦ 

¦     14         ¦     1,50        ¦ 

¦     16         ¦     2,00        ¦ 

¦     20         ¦     2,00        ¦ 

¦     25         ¦     2,00        ¦ 

¦     32         ¦     2,50        ¦ 

¦     40         ¦     2,50        ¦ 

+----------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

- En el cas de productes certificats: 

     - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

     - El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

     - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

     El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 

control de producció corresponents a la partida servida. 

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

     - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

     - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

     - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

     - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

 UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
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B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B34134,B0B34258. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per 

mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 

relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 

(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 

Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 

     - Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re 

(Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major 

diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 

     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 

Amplària del panell:  2,15 m 

Llargària del panell:  6 m 

Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 

Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 

¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 

¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 

¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 

¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 

¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 

¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 

¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 

a 90° (UNE 36-068): Nul·la 

Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

     - Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 

Tensió de trencament per adherència (EHE): 

     - Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 

Toleràncies: 

     - Secció barra: 

          - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CONDICIONS GENERALS: 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

- En el cas de productes certificats: 

     - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

     - El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

     - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

     El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 

control de producció corresponents a la partida servida. 

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

     - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

     - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

     - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

     - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

 UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

 

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21030. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

     - Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
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     - Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

     - Amplària nominal:  ± 2 mm 

     - Gruix nominal:  ± 2 mm 

     - Fletxa:  ± 5 mm/m 

     - Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B0D3 - LLATES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
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     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

     - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

     - Amplària nominal:  ± 2 mm 

     - Gruix nominal:  ± 2 mm 

     - Fletxa:  ± 5 mm/m 

     - Torsió:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B0D6 - PUNTALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D625A0,B0D629A0. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Puntal rodó de fusta 

     - Puntal metàl·lic telescòpic 

 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 



Projecte per l'execució del vial de sortida del nucli de Puigventós de Cruïlles 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  34 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

     - Diàmetre:  ± 2 mm 

     - Llargària: + 50 mm, - 25 mm 

     - Fletxa:  ± 5 mm/m 

 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦                     ¦         Llargària del puntal                 ¦ 

¦Alçària de muntatge  ¦----------------------------------------------¦ 

¦                     ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m     ¦ 

¦---------------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦----------¦ 

¦        2 M          ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦         -¦ 

¦      2,5 M          ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦         -¦ 

¦        3 M          ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦         -¦ 

¦      3,5 M          ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T  ¦ 

¦      4,0 M          ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T  ¦ 

¦      4,5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T  ¦ 

¦        5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 

 

PUNTAL DE FUSTA: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B0D8 - PLAFONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D81550. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 

evitar deformacions. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
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La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 

connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 

previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 

de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

     - Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B0DC - ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DC11C1. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament extensibles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els adequats 

per a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions més desfavorables, 

sense deformacions. 

La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos. 

Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la continuïtat 

del sistema una vegada muntat. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar per fustes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DF8H0A,B0DF7G0A. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

     - Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les 

metàl·liques i de cartró 

     - Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i 

pericons d'enllumenat i de registre 

     - Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

     - Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 

encadellada 

     - Alleugeridors cilíndrics de fusta 

     - Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 

alteracions en la seva secció o en la seva posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 

d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

     - Fletxes:  5 mm/m 

     - Dimensions nominals:  ± 5 % 

     - Balcament:  5 mm/m 

 

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 

corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 

Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 

 

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 

formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència:  38 - 43 kg/mm2 

Límit elàstic:  30 - 34 kg/mm2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES 

CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, 

MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZA000,B0DZP500. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

     - Tensors per a encofrats de fusta 

     - Grapes per a encofrats metàl·lics 

     - Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

     - Desencofrants 

     - Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

     - Bastides metàl·liques 

     - Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

     - Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

     - Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

     - Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 

i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 



Projecte per l'execució del vial de sortida del nucli de Puigventós de Cruïlles 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  38 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

     - Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

     - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

FLEIX: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

DESENCOFRANT: 

l de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

BASTIDA: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 - SENYALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBM1M000,BBM11102,BBM13602,BBM12602,BBM1AD72,BBM1ADA2. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 

     - Microesferes de vidre 

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

     - Amb pintura no reflectora 

     - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer 

galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 

reflectora. 

La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 

de ser aprovada per la D.F. 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del 

"Reglamento de Circulación 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 

utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les 

normes UNE 135-312 i UNE 135-314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 

del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135-

310 i UNE 135-313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

Gruix del caixetí:  1,8 mm 

Gruix de la placa:  1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

     - Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància 

especificats a la norma UNE 135-331 

     - L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

     - La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

     - Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

     - Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

     - Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 

     - Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

          - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

          - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

     - Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 

     - Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

          - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

     - Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 

Toleràncies: 

     - Compliran la Euronorma 143 
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PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es 

classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

     - Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes 

de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors 

apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu 

sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 

silicona o de polietilè. 

     - Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes 

de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 

resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 

posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor 

que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

     - Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 

integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de 

reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 

visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 

una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però 

en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 

48-073 i UNE 48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 

transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 

metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 

imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de 

complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48-184):  Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

     - Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

     - Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

     - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

     - Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 

0,2° i incidència 0,5°) 

     - Retracció: 

          - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

          - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

     - Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 

     - Allargament: > 10% 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de 

les marques vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un 

vehicle, al seu conductor. 

No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 

La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa 

retinguda acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 

+---------------------------------------+ 

¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 

¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 

¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 

¦---------------------¦-----------------¦ 

¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 

¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 

¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
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¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 

+---------------------------------------+ 

* N2-N1 <= 40 

Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 

     - Diametre < 1 mm:  < 20% 

     - Diametre >= 1 mm:  < 30% 

Índex de refracció (MELC 12.31): 

     - Classe A:  >= 1,5 

     - Classe B:  >= 1,7 

     - Classe C:  >= 1,9 

Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 

Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 

Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 

Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 

Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 

A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 

amb el terra. 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Subministrament: En envàs tancat. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

 * REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la 

señalización vertical de carreteras. 1984. 

 * UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 

acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

 * UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes 

mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

 * UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

 * UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

 

 

 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBMZ1C20. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 

- Captallums per a barreres de seguretat 

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 

 

SUPORTS D'ACER GALVANITZAT: 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Límit elàstic mínim: 

- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

    - Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

 

SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 

Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 

 

SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 

de senyalització vertical. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

Tipus d'acer:  AP 11(UNE 36-093) 

Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Secció rectangular: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

- Secció circular: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 

+---------------------------------+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦--------------------------¦ 

¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦------¦------------¦-------------¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+---------------------------------+ 

 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 

barreres de seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 

recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 

la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Gruix:  3 mm 

 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 

resistent a l'abrasió 

Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel 

fabricant (si es necessari la seva substitució). 

L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 

La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de 

naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 

l'abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de 

tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-

1. 

El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 

seguretat de la circulació vial. 

El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o 

trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als 

elements d'ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom 

del fabricant i la data de fabricació. 

Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 

s'han de comprovar segons aquesta norma. 

 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 

necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 

Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 

- Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 

- Qualitat dels cargols:  4.6 

- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 

 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 

calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
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Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

CAPTALLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 

l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 

suport. 

 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 

2007). 

 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras. 1984. 

 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 

retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 

 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 

SEGURETAT FLEXIBLES: 
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* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D060M022,D060P021,D060Q021. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

     - Consistència seca:  0 - 2 cm 

     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

     - Consistència tova:  6 - 9 cm 

     - Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 

complir: 

     - Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

     - Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

     - Assentament en el con d'Abrams: 

          - Consistència seca:  Nul·la 

          - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

          - Consistència fluida:  ± 20 mm 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
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D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

D0B2 - ACER EN BARRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2A100. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Barres corrugades: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 

¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

     - No han d'apareixer principis de fissuració. 

     - Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 

mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 

per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la D.F. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

 

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B34136,D0B3428C. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat 

o altres usos, manipulades a l'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

     - Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 

¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

     - Doblegat a una distància < 4 D 

     del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 

mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 

per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la D.F. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E2221422,E222B413,E2221222. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 

realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

          - Preparació de la zona de treball 

          - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

          - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 

si és el cas 

          - Excavació de les terres 

          - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 

de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu 

defecte, les que determini la D.F. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

     - Amplària:  >= 4,5 m 

     - Pendent: 

          - Trams rectes:  <= 12% 

          - Corbes:  <= 8% 

          - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

     - El talús ha de ser fixat per la D.F. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

     - Planor:  ± 40 mm/m 

     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

     - Nivells:  ± 50 mm 

     - Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 

reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

     - S'hagi de treballar a dins 

     - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

     - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons 

de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

D.F. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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 RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 

aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

 

 

 

E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E241A237. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 

     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

     - Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

     - Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 

la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la 

classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s'ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la D.F. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

     - Excavacions en terreny fluix: 15% 

     - Excavacions en terreny compacte: 20% 

     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 

de la construcció. 

 

 

 

E9 - PAVIMENTS 

E92 - SUBBASES 

E923 - SUBBASES DE GRANULAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9232B91. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

     - Aportació de material 

     - Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

     - Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

     - Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

     - Planor:  ± 10 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 

disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador. 

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 la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la D.F. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 

ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 

o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

 

 

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 

E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E93617B0,E93617B9,E93617J9. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Formació de solera amb formigó vibrat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

     - Col·locació del formigó 

     - Execució de junts de formigonat 

     - Protecció i cura del formigó fresc 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
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Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser 

de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 

paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. 

Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-

los coincidir amb els junts de retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 

Fck 

Toleràncies d'execució: 

     - Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

     - Nivell:  ± 10 mm 

     - Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

     - 15 dies en temps calorós i sec 

     - 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 

     - Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

 

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 

E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E9Z4AA16. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 

formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

     - Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Tallat i doblegat de l'armadura 

     - Neteja de les armadures 

     - Neteja del fons de l'encofrat 

     - Col·locació dels separadors 

     - Muntatge i col·locació de l'armadura 

     - Subjecció dels elements que formen l'armadura 

     - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
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CONDICIONS GENERALS: 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 

les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 

els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 

instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la 

D.T. i autoritzats per la D.F. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 

llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 

seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 

lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 

armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 

de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 

l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 

la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

     - Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36-831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
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Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

     - Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

     - Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

     - Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

     - Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 

mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

     - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

     - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la D.F. 

     - El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l'element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

 

 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2211020. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
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S'han considerat els tipus següents: 

     - Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 

contenidor, en el seu cas 

     - Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de 

l'obra 

     - Esplanació en terreny de trànsit o roca 

     - Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

     - Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

     - Excavació per mètodes arqueològics 

     - Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Excavació de les terres 

     - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Protecció dels elements que s'han de conservar 

     - Esbrossada del terreny 

     - Càrrega de les terres sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació de les referències topogràfiques externes 

     - Excavació manual per nivells 

     - Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 

     - Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació de les referències topogràfiques externes 

     - Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

     - Introducció del morter a les perforacions 

     - Trossejat de les restes amb martell trencador 

     - Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 

etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 

zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat 

com a útils. 

 

ESPLANACIÓ: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 

problema de maniobra de màquines o camions. 
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El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig:  ± 100 mm 

     - Nivells:  ± 50 mm 

     - Planor:  ± 40 mm/m 

 

CAIXA DE PAVIMENT: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig:  ± 50 mm 

     - Planor:  ± 20 mm/m 

     - Amplària:  ± 50 mm 

     - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

 

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 

maniobrabilitat de màquines o de camions.  

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 

possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 

     - Amplària:  >= 4,5 m 

     - Pendent: 

          - Trams rectes:  <= 12% 

          - Corbes:  <= 8% 

     - Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 

     - El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivells:  ± 100 mm 

     - Aplomat o talús:  ± 2° 

     - Dimensions: 

          - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 

          - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 

 

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 

programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el 

director de les excavacions arqueológiques. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

 

EXCAVACIÓ: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
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REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

 

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 

     - Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 

     - Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 

jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una 

cota zero determinada respecte el nivell del mar 

     - Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 

     - La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 

     - El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i 

dels detalls significatius del jaciment 

     - Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines 

fetes 

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 

especialment si es treballa a la seva base. 

 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 

roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 

es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 

per rotació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

No inclou la tala d'arbres. 

 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

F2R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F2R34239. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 

     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 

la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la 

classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s'ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la D.F. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

     - Excavacions en terreny fluix: 15% 

     - Excavacions en terreny compacte: 20% 

     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 

de la construcció. 
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F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

     - Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 

la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la 

classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s'ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la D.F. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus 

de la construcció. 
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F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 

F31 - RASES I POUS 

F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F31522H1. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 

pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 

prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 

les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36-831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
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- Dimensions en planta: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 

aigües o filtracions agressives 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

 

 

F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F31B3000. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 

formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 

les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 

els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 

instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 

i autoritzats per la DF. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 

llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 

seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
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Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 

lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 

armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 

cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 

de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 

l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 

la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36-831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 

amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l'element compost) 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

 

 

F31D - ENCOFRATS PER A RASES I POUS 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Neteja i preparació del pla de recolzament 

     - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

     - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

     - Tapat dels junts entre peces 

     - Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

     - Aplomat i anivellament de l'encofrat 

     - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

     - Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

     - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 

verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 

set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la D.F. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 

formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

     - Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

     - Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

     - Planor: 

          - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

          - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm      ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦         - ¦± 20 mm ¦        -      ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦        -      ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦        -      ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m    ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦         - ¦   -    ¦        -      ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦        -      ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 

 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 

que no assentaran 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 

el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

     - Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 

     - Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
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G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G21R1002. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques  

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha d'estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 

que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Només s'han d'arrancar els arbres que indicats a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode de treball i fases 

- Apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, béns o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols. 

En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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unitat d'arbre realment arrancat, aprovat per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

     - Excavació en terra amb mitjans mecànics 

     - Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 

     - Excavació en roca mitjançant voladura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

          - Preparació de la zona de treball 

          - Situació dels punts topogràfics 

          - Excavació de les terres 

          - Càrrega de les terres sobre camió 

     Excavacions amb explosius: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

     - Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

     - Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

     - Càrrega i encesa de les barrinades 

     - Control posterior a l'explosió de les barrinades 

     - Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la D.T. o en el seu defecte, les determinades per la D.F. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 

 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la D.T. o, 

en el seu defecte, l'especificat per la D.F. 

 



Projecte per l'execució del vial de sortida del nucli de Puigventós de Cruïlles 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

  71 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 

del terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

     - Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

     - Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 

     - Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

     - Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

D.F. 

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 

(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de 

l'excavació. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 

m que s'haurà d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal 

i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 

capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord amb les instruccions de la D.F. 

 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 

tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció 

d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 

segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
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Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un 

nou programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la D.F. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
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En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la D.F. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

 RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 

aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

 RSM ITC-SM IV,V,VII,IX,X Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

 

 

G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G222U103,G2221P11,G2221P21,G2221P22,G2225721. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

     - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 

el cas 

     - Excavació de les terres 

     - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra 

     Excavacions amb explosius: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

     - Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

     - Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

     - Càrrega i encesa de les barrinades 

     - Control posterior a l'explosió de les barrinades 

     - Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu 

defecte, les que determini la D.F. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

     - El talús ha de ser fixat per la D.F. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

     - Planor:  ± 40 mm/m 

     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

     - Nivells:  ± 50 mm 

     - Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
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En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 

reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

     - S'hagi de treballar a dins 

     - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

     - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons 

de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

D.F. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

     - Maquinària i mètode de perforació 

     - Llargària màxima de perforació 

     - Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

     - Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades 

     - Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

     - Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

     - Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

     - Tipus d'explosor 

     - Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de 

l'obra 

     - Mesures de seguretat per la obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 

tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció 

d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 

segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
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Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. pot ser reconsiderada si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un 

nou programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió 

cap a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la D.F. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per la D.F. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la D.F. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
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Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la D.F. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la D.F. i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 

aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

 * UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

 

 

 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G2243011. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 

amb mitjans mecànics.  

S'han considerat els tipus següents: 

     - Acabat i allisada de talussos 

     - Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 

     - Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Execució del repàs 

     - Compactació de les terres, en el seu cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

 La superfície  no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts. 

 

SÒL DE RASA: 

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 

Toleràncies d'execució: 

     - Planor:  ± 15 mm/3 m 

     - Nivells:  ± 50 mm 

 

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 

     - Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

     - Nivells:  ± 30 mm 

 

TALUSSOS: 

 Els talussos han de tenir el pendent , la forma i l'aspecte  especificat s  a la D.T.  amb 

les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la D.F.  

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 

que no originin discontinuïtats visibles. 

Toleràncies d'execució: 

     - Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 

d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats 

que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la D.F . 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

ESPLANADA: 
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Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la D.F. 

pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 

cm. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 

substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la D.F. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

 

TALUSSOS: 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 

de 3 m. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

 

 

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 

 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

     - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

     - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

     - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Execució de l'estesa 

     - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

     - Compactació de les terres 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

     - Posada en obra en condicions acceptables 

     - Estabilitat satisfactòria 

     - Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
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Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

     - Fonament, nucli i zones exteriors: 

          - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

          - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

     - Coronament: 

          - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

          - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Toleràncies d'execució: 

     - Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

     - Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

     - Nivells: 

          - Zones de vials:  ± 30 mm 

          - Resta de zones:  ± 50 mm 

     - Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 

l'assaig Pròctor): 

          - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

          - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

     - Maquinària prevista 

     - Sistemes de transport 

     - Equip d'estesa i compactació 

     - Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació del Director d'Obra del métode de treball proposat 

per el contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir 

les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 

gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 

exigits en la D.T., considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
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Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 

de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 

 

 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2281311,G2281321,G2281322. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 

per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 

normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

     - Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 

     - Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 

     - Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Execució del rebliment 

     - Humectació o dessecació, en cas necessari 

     - Compactació de les terres 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

     - Planor:  ± 20 mm/m 

     - Nivells:  ± 30 mm 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

     - La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

     - La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 

de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 

unió amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 

assolit la resistència necessària 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 

tuberia instal·lada. 

 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 
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Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

 

G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G22D2011. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega 

sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Protecció dels elements que s'han de conservar 

     - Esbrossada del terreny 

     - Càrrega de les terres sobre camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la D.T. o, en el seu 

defecte, l'especificat per la D.F. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la D.F., aquesta no 

es retirarà. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la D.F., han de quedar intactes, 

no han de patir cap desperfecte. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D.T. 

o, en el seu defecte, per la D.F. 
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La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn. 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

 

 

 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2RA3400. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 

terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 

sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de 

l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 

monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 

potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 

reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el 

tipus de residu. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 

la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la 

classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que 

s'ha abocat. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de 

residu. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., 

els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 

recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

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. 

 

 

 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 

G92 - SUBBASES 

G921 - SUBBASES DE TOT-U 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G921201L. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

     - Aportació de material 

     - Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

     - Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 
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     - Tot-u artificial: 

          - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

          - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

     - Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 

     - Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2 

                      + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 

     - Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

     - Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

     - T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

     - T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 

a mínim. 

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 la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la D.F. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 * PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

 6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

 

 

G9A - PAVIMENTS GRANULARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G9A1201L. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de terra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Tot-u 

- Sauló 

- Terra-ciment executada "in situ" 

- Material seleccionat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

En els paviments de terra-ciment "in situ": 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Distribució del ciment 

- Mescla del sòl amb el ciment 

- Addició d'aigua 

- Compactació de la mescla 

- Acabat de la superfície 

- Execució de junts 

- Cura de la mescla 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric 

deduït de la secció-tipus dels plànols. 

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 

Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15 

Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 

1% 

Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5% 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 25 kg/cm2 

Toleràncies d'execució: 

- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 0,3% 

- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2% 

- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm 

- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm 

- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
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PAVIMENTS DE TOT-U: 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma 

NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 

 

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 

disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador. 

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 la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 

ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 

o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin 

donar-se gelades. 

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 

El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al 

sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació 

entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix 

material dessecat i esmicolat. 

No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat. 

Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 

El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària 

adequada, aprovada per la DF. 

El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 

El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball. 

Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest 

punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla. 

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi 

l'equip d'humectació. 

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb 

excés d'humitat. 

La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la 

absència de grumolls de ciment. 

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació 

i acabat, o a una nova remoguda i mescla. 

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de 

treball en més d'un 2% del pes de la mescla. 

La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació 

del ciment. 

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al 

punt més alt. 
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Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la 

humitat de la mescla. 

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi 

abans de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir 

a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C. 

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 

capa. 

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 

Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant 

part de la capa acabada. 

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es 

produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 

El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini 

màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir 

totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva 

terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions 

d'acabat. 

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de 

vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint 

prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no 

superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar 

qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada. 

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada 

s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a 

donar obertura al trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBB11111,GBB11351,GBB11251. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  
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Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 

     - Plaques amb senyals d'informació 

     - Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 

     - Caixetins de ruta 

     - Rètols 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

     - Vials públics 

     - Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

     - Replanteig 

     - Fixació del senyal al suport 

     - Comprovació de la visibilitat del senyal 

     - Correcció de la posició si fos necessària 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 

Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

     - Verticalitat:  ± 1° 

 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 

UNE 135-312 i UNE 135-314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i 

aprovada per la D.F. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBBZ1220. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 

definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat clavat a terra 

- Col·locat formigonat a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del suport 

Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 

replanteig aprovades per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 

correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 

instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el 

interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del 

galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 

que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 

centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui. 

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 

posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 

fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 

diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides 

d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 

 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 125 kp/cm2 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

 

COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 

tornant-lo a clavar. 

 

COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 

de la Instrucción de Carreteras. 

 

 


		2019-01-21T09:04:39+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


	Texto1:   Annex núm. 8 –  Memòria Justificativa
		2019-02-28T09:39:56+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


	1: 
		2019-02-07T13:31:12+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H



		2019-02-07T13:32:33+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:33:11+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:34:10+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:34:56+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:35:32+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:36:14+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:37:01+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:37:44+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:23:27+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:24:27+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


	2: 
		2019-01-21T09:10:07+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H



		2019-02-07T13:26:17+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H


		2019-02-07T13:25:22+0100
	ALVAREZ MORETO JORDI - 46941178H




