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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
Aquesta memòria valorada es redacta a petició de l’Ajuntament de Puig-Reig per a dur a terme un 
seguit de reformes a nivell paisatgístic als jardins de la Colònia de Cal Pons. 
 

2. ANTECEDENTS 
Per a la realització d’aquesta memòria valorada s’han tingut en compte els següents documents 
precedents: 
-Estudi Paisatgístic dels jardins de la Colònia de Cal Pons 2010 - Sergi Massanés i Sergi Perdices. 
-Estudi realitzat per Ramon Llobet i Casellas, regidor de cultura any 1985 
-Publicacions editades pel “Parc fluvial del Llobregat”. 
 

3. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 
El jardí està situat a la comarca del Berguedà, a la finca de la Colònia de Cal Pons, situada al sud del 
terme municipal de Puig-Reig, concretament a la cruïlla de la riera Sala amb el riu Llobregat, a una 
alçada de 430 m. 
Longitud E.             41º 57’ 56,16” 
Latitud N.               1º 53’ 1,644” 
El jardí és obert per la banda nord i murallat (salvant un fort desnivell) al seu perímetre per la vessant 
sud. 
La superfície del jardí es d’uns 18.865 m2, la major part coberta de prat amb gramínies i arbustives de 
tipus sotabosc mediterrani (aladern, llentiscle, etc.) quedant repartit de la següent manera: 6.800m2 de 
bosc, 5.460 m2 de jardí i 6.605 m2 de camins coberts amb àrids en la gran majoria. 
El relleu presenta un fort desnivell del nord cap el sud, anivellat per un seguit de murs de pedra que fan 
de la finca una peça singular de terrasses anivellades més o menys enjardinades. 
Per la banda Nord llinda amb el carrer de Cal Biel d’una urbanització de recent construcció de la localitat. 
Pel Sud amb els habitatges dels treballadors de la colònia tèxtil (i pel riu Llobregat).  
Per la banda Est queda delimitat per l’església de Sant Josep i els edificis annexes, així com uns parcs 
periurbans de recent construcció. 
Per l’Oest per un bosc de cedres que queda difuminat fins els murs que acompanyen els penya-segats 
de la riera Sala. 
Actualment, l’ús del jardí ha quedat reduït exclusivament com a element de passeig ocasional. 
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4. PROPOSTA INTERVENCIÓ 
Per tal de fer més fàcil la comprensió de les propostes a realitzar de cada espai, la finca s’ha dividit en 
8 zones, tot i que s’inclouen propostes relatives al conjunt de la colònia. 
 

 
 
 
4.1. Zona 1- entrada 
En aquesta zona trobem uns dels accessos al bosquet de Cal Pons. L’accés es fa per mitja d’un camí 
formigonat. A la banda dreta de l’accés trobem una àrea jocs infantil formada per un joc i un cartell 
informatiu. Antigament en aquesta zona hi havia gran plantacions de cedres que s’han anat morint i 
s’han creat escultures dels troncs morts.  Al final de l’accés quan comença a fer la connexió amb el 
bosquet trobem plantacions de lledoners que fan que el visitant s’integri poc a poc en el nou paisatge. 
Seguint el camí a la part posterior de les casses trobem una zona de prat  amb una petita zona de jocs.  
 
Actuacions: 

 Col·locació del tronc de cedre i fer l’escultura el drac del bosquet de Cal Pons a continuació 
dels jocs existents. (començament del camí) 

 Substitució dels troncs de fusta actuals per jocs infantils de fusta. (final del camí) 
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4.2. Zona 2 – dipòsits d’aigua  
En aquesta zona trobem els antics dipòsits d’aigua de la colònia. Es una zona amb arbrat però força 
clara, aquí també es pot identificar la presencia dels cedres i d’escultures dels seus troncs. 
En aquesta zona a sobre dels dipòsits d’aigua. Actualment hi ha un joc d’aigua.  
 
Actuacions: 

 Eliminació del joc d’aigua, es un element molt vandalitzable i només te ús els mesos de juliol i 
agost.  

 Col·locació de jocs de sorra a sobre els antics dipòsits de d’aigua, amb algun altre element 
per fer més versàtil aquest espai i que pugui ser utilitzat durant tot l’any. 

 Col·locació de senyalització informativa del funcionament dels antics dipòsits de l’aigua. 
 Col·locació de mobiliari de fusta de castanyer. 

 

4.3. Zona 3 – el bosquet 
Zona boscosa amb densitat elevada d’arbrat i herbàcia, s’intueix un camí que porta cap a la torre vella. 
El camí està acompanyat per mobiliari. Les espècies que predominen al bosquet són Quercus ilex, cedrus 
sp., trachicarpus fortunei, Robinia pseudoacacia. Celtis australis. 

 
Actuacions: 

 Desbrossada diferenciada de vegetació arbustiva.  
 Tala i selecció d'arbres al bosquet, eliminació de vegetació invasora. 
 Arrabasasament de soques.  
 Escampat del triturat procedent de la tala i l’esporga de l’arbrat. 
 Realització del camí amb tot-ú compactat i amb vora de fusta (rodó de fusta de castanyer 

D15-20cm). El rodó de fusta es col·locarà a la part interior del camí per evitar la caiguda de 
terres al camí. 

 Incoporació del GOITA,  joc de descoberta de la fauna de la zona, bàsicament ocells.  
 Manteniment durant dos anys del sotabosc, mitjançant estassades selectives a partir de la 

recepció de l’obra. 
 

4.4. Zona 4 – passeig dels til·lers 
Aquesta zona està formada per dos espais ben diferents. Un es el parterre que queda al costat del 
bosquet i del canal de reg.  I l’altre el passeig que formen les tres alineacions de til·lers acompanyada 
de la tanca vegetal Ligustrum lucidum.  
El parterre compta amb un sistema de reg gota gota, que a dia d’avui no funciona, també hi ha 
col·locada malla antiherba que està força malmesa. La vegetació està força descontrolada. 
En el passeig trobem til·lers grans i til·lers joves que es van plantar en l’actuació anterior. La tanca vegetal 
que acompanya els arbres, està una mica despoblada 
 
Actuacions: 
En el talús 
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 Estassada i selecció d’espècies tant herbàcia com arbrat. 
 Eliminació de rebrots. 
 Eliminació de vegetació invasora. 
 Retirada del reg gota gota que hi ha actualment. 
 Retirada de la malla antiherba. 
 Incorporació en el sòl el triturat de la tala i esporga dels arbres.  

En el passeig 
 Esporga dels til·lers. 
 Retall de la tanca arbustiva. 
 Plantació de nous exemplars de ligustrum lucidum 
 Incorporació de triturat forestal als escocells correguts. 
 Tala del trachycarpus fortunei. 

 

4.5. Zona 5 – placeta central Torre vella 
En aquesta zona ens trobem una petita placeta amb plantació de cedres, alzines, trachycarpus, ... amb 
una densitat elevada. 
Un des cedres està gairebé mort.  
 
Actuacions: 

 Tala i retirada del cedre per realitzar el Drac del bosquet.  
 

4.6. Zona 6 – passeig dels plàtans 
Aquesta zona, com el passeig dels til·lers, també té dos espais diferenciats. Un es el passeig que forma 
l’alineació de plàtans a banda i banda del camí. L’altre es el talús que hi ha entre el recinte de les monges 
i el passeig. 
Actualment l’alineació de plàtans que forma el camí hi ha la combinació de plàtans vells i malalts amb 
plàtans nous (la seva plantació es va realitzar en l’actuació anterior) 
El parterre la vegetació té una densitat molt elevada, amb plantacions de plantes invasores i plantacions 
de plantes poc apropiades pel bosc que es vol generar. 
 
Actuacions: 
En el Passeig 

 Tala dels plàtans vells i malalts. 
 Plantació de plàtans joves i fletxats. 

 
En el Talús 

 Desbrossada diferenciada de vegetació arbustiva  
 Tala i selecció d'arbres al talús. 
 Esporga i aclarida de les alzines. 
 Eliminació de la vegetació invasora. 
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 Incorporació en el sòl el triturat de la tala i esporga dels arbres. 
 Repujat dels bancs de pedra existents 
 Col·locació de senyalització paraimira 

 

4.7. Zona 7 – església 
Trobem una plantació de cedres, on molts ja han mort. 
Actuacions: 

 Tala i retirada dels cedres morts 
 Esporga i aclarida de la resta d’arbrat.   

 

4.8. Zona 8 – camí d’accés a la Torre nova 
Actualment el camí que dona accés als habitatges és de tot-ú, donant problemes en dies de molta pluja 
perquè formen xaragalls. 
 
Actuacions: 

 Asfaltat del camí  
 Realització d’una petita placeta per facilitar l’aparcament als veïns de les vivendes. 

 

5. PROPOSTA GENERAL 

5.1. Manteniment de l’arbrat existent 
Es proposa el manteniment de les espècies arbòries més significatives. Tot seguit s’especifiquen les 
accions a realitzar per a cadascuna d’elles: 
Cedres 

 Tala de control per tal d’evitar caigudes de brancatge mort que podria ser perillós per l’usuari 
del parc. 

 Control fitopatològic mitjançant l’aplicació d’adob foliar als exemplars per tal de reduir la seva 
feblesa envers les plagues i malalties que puguin afectar-los. 

 
Alzines 
Caldrà organitzar les alzines diferenciant-les per tipologia i ubicació, per tal d’efectuar un tractament 
personalitzat per a cada exemplar o comunitat. 
Així tindrem alzines formant part d’un bosc (barrejades amb cedres i sotabosc), d’altres formant un bosc 
(únicament d’alzines), exemplars aïllats i exemplars singulars. 
Dintre d’aquesta classificació caldria dividir-les segons el seu estat sanitari i vigor. Les accions a realitzar 
seran: 

 -Revisió de brancatge malmès o mort i la seva posterior evacuació o descàrrega. 
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 -Control fitopatològic mitjançant l’aplicació d’adob foliar als exemplars per tal de reduir la 
seva feblesa envers les plagues i malalties que puguin afectar-los. 

 -Les alzines que formen part d’un bosc hauran de ser tractades imitant l’ecologia del bosc: 
aportació de matèria orgànica i no retirada dels elements caiguts de la capçada. 

 
L’alzina més singular situada a l’alineació de til·lers, presenta un bon estat general. Per tal de millorar la 
seva vàlua paisatgística, caldrà separar-la de la resta d’elements vegetals  i  establir  una  zona  de  
millora  radicular  per  tal  de  garantir  la  seva conservació i millora. 
Cal dir que aquestes actuacions de millora (especialment les radiculars en alzines velles), s’han de donar 
de manera molt espaiada i suaument, ja que és una espècie especialment sensible als canvis, sobretot 
els que impliquen augment important de les condicions d’humitat del sòl. 
 
Til.lers 
Es realitzaran esporgues anuals als exemplars que restin per tal de millorar el seu estat actual. 
 
Plàtans 
ES farà una esporga de formació sen l’arbrat jove. Els Plàtans vells es talaran i seran substituïts per uns 
de nova plantació. 
Es col·locarà un passadís de triturat forestal a la filera de plàtans de banda muntanya per tal de facilitar 
la millora dels elements que queden i millorar la implantació de nous exemplars. 
 

5.2. Manteniment de l’arbustiva existent 
En general els arbusts presents al jardí tenen poques necessitats de conservació, la majoria d’espècies 
estan ben adaptades a les condicions de l’entorn del bosquet i no presenten problemes importants. 
Les tasques principals a realitzar són: 

 Retall de les bardes baixes de troana, gessamins d’hivern i espírees 
 Manteniment dels volums d’arbusts que envaeixen vials (gessamins d’hivern, lilàs) o bé que 

poden esdevenir massa grans en relació a l’espai on estan ubicats (llorer cirerers, troanes, 
gessamí d’hivern a la plaça de Sant Josep). 

 Eliminació dels rebrots dels lilàs i disminució de la densitat d’arbusts en algunes àrees com el 
canal o el passeig del parc. 

 Afavorir mitjançant el retall del desenvolupament harmònic d’exemplars d’arbusts autòctons 
que es vulguin conservar i potenciar. 

En definitiva, l’estratègia per a racionalitzar la conservació dels arbusts amb el mínim de recursos serà 
potenciar aquelles plantes que són capaces de desenvolupar- se de forma autònoma amb harmonia 
amb el seu espai, eliminar els elements que necessiten intervencions regulars per tenir un estat 
ornamental acceptable, disminuir l’excessiva densitat d’arbusts i rebrots d’aquests on calgui i també de 
palmàcies allà on la gran quantitat de plantes que hi ha escampada dificulta la racionalització de les 
tasques de conservació, l’ús de l’espai i la visió equilibrada del jardí. 
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5.3. Senyalització 
Es tracta d’ubicar un seguit de cartells informatius (PARAIMIRA), indicadors, senyalitzadors, que 
interpretin gràficament tot allò que volem explicar , per tal de fer l’espai mes entenedor. 
 

.          
 

5.4. Jocs  
GOITA 
A la zona 3 s’incorporarà el joc de descoberta GOITA, que mitjançant unes estructures de fusta 
col·locades estratègicament es podran descobrir els ocells de la zona. 
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Jocs infantils de fusta 
Es pot optar per fer jocs a base de troncs de pi tractats per muntar estructures i crear un espai de joc 
lliure, on cada infant desenvolupa la seva imaginació.  

 
 
O posar jocs de fusta comercials, semblants als que hi ha la l’entrada 

 
 
Jocs de sorra 
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Drac del bosquet de Cal Pons 

  
 

5.5. Mobiliari 
Per les diferents zones es col·locarà mobiliari de fusta de castanyer. El mobiliari està format per bancs, 
cadires, tanca per recolzar-se i font d’aigua per veure. 
S’ha triat un mobiliari acord amb el paisatge per tal que quedi integrat.  
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6. SEGURETAT I SALUT 
Es preveu  l’ús de mitjans de protecció individuals i col.lectius, que es desplegaran segons allò que 
determini el pla de seguretat i salut a les obres que redactarà l’empresa constructora adjudicatària. 
El pla de seguretat i salut tindrà com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte 
objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del 
RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
En el pla de seguretat i salut durà a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de 
l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública 
en el seu article 18.3.h). 
De manera orientativa es recomana l’ús dels elements de seguretat següents: 
Casc de seguretat per a us normal, de polietilè, amb un pes de màxim 400 g, homologat segons MT-1 
classe N i E-AT, amb un total de 2 unitats 
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal homologada segons MT-16, amb 
visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons MT-17 classe D, amb un total de 
2 unitats 
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons MT-2 
classe D, amb un total de 2 unitats 
Mascareta autofiltarant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons MT-9, amb un total de 2 
nitats 
Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la ma 
i maniguet de coto, folre interior i subjecció elàstica al canell, amb un total de 2 unitats 
Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell 
encoixinat, sola antilliscant i antielàstica, falca amortidora per al taló llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques,  homologades segons MT-5 classe I grau A, 
amb un total de 2 unitats 
Placa de senyalització de seguretat laboral de planxa d'acer llisa serigrafiada de 40x33 cm fixada 
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs, amb un total de 2 unitats 
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1m d'alçària, amb un total de 12 metres 
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs, amb un total de 200 metres 
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb 
el desmuntatge inclòs, amb un total de 0,5 unitats 
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en 
el treball, amb un total de 0,5 unitats 
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7. ASPECTES ADMINISTRATIUS 

7.1. Pressupost de l’obra 
El resum del pressupost del present projecte executiu és l’indicat a continuació, agrupat per capítols: 
 

capítol import   

01.CP.01  Treballs en la vegetació 15.902,50 38% 

01.CP.02  Actuacions als camins 19.275,62 45% 

01.CP.03  Mobiliari i senyalització 6.784,85 16% 

01.CP.04  Seguretat i salut 433,72 1% 

  Pressupost d'execució material   42.396,69 €   

  benefici industrial 6% 2.543,80 €   

  despeses generals 13% 5.511,57 €   

  Pressupsot d'execució per contracta (sense IVA)   50.452,06 €   

  IVA 21% 10.594,93 €   

  Pressupsot d'execució per contracta (IVA inclòs)   61.046,99 €   

 
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a SEIXANTA-UN MIL QUARANTA-SIS 
EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS. 

7.2. Expropiacions i ocupacions temporals 
No es preveu fer cap mena d’expropiació per a l’execució de les obres descrites en ela present memòria 
valorada. 
No n’hi haurà ocupació temporal de finques, en poder-se resoldre l’execució de les obres des del propi 
parc i dels diferents vials perimetrals. 

7.3. Declaració de l’obra completa 
En compliment del Reglament de Contractes de l’Estat, la present memòria valorada acompleix els 
requisits d’ésser una obra complerta podent ser lliurada a l’ús públic general sense cap obra 
complementària. 

7.4. Termini d’execució, garantia i manteniment posterior 
Es proposa com a termini d’execució de les obres tres (3) mesos, des de la data de comprovació del 
replanteig. 
Com a termini de garantia es fixa el termini de dotze (12) mesos i com a període de manteniment de la 
vegetació de 2 anys (24 mesos), tots dos comptadors des de la data de recepció de les obres). 
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7.5. Documents del present projecte 
Els documents que integren la present memòria valorada són: 
Memòria 
Annexos a la memòria   

Annex 1. Recull fotogràfic 
Annex 2. Referències de materials 
Annex 3. Justificació de preus 

Plànols 
Pressupost    

Quadre de preus núm 1   
Quadre de preus núm 2   
Amidaments    
Pressupost    
Resum del pressupost   

Plecs de condicions   
Plec de condicions generals  
Plec de condicions tècniques particulars  

7.6. Conclusió 
Amb tots els punts i els documents adjunts es pot considerar suficientment detallat la present memòria 
valorada perquè pugui servir de base a l’efectiva execució de les obres. 

7.7. Equip redactor del projecte  
Direcció i coordinació:  

Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola esp. jardineria, paisatgista AEP i postgrau en 
gestió de projectes i manteniment d’espais verds. 

Suport tècnic: 
Gemma Matute Juárez, enginyera tècnica agrícola i paisatgista  

 
Cardedeu, novembre de 2018 
 
 
Eliseu Guillamon Villalba,  
enginyer tècnic agrícola esp. jardineria,  
col.legiat 2.368 COETAPAC 
paisatgista AEP 

















































2.15.12  Balancing Course «Coati»

2 – Agility equipment

3 – 12 years

~ 16 children

0.6 m

from 1

62.0 m²

~ 1177 kg; biggest ~ 70 kg

2 installers at 20 h; + equipment

17

~ 2.9 m³

Certificate No. Z1A 14 09 15064 119

master enterprise for wood sculpture
© SIK-Holzgestaltungs GmbH

kg

Description:

1 Post; h = 1.8 m

1 Hovering wood; l = 2.0 m

2 Posts; h = 2.0 m with step; h = 0.59 m

1 Wobbly jetty; l = 2.0 m; w = 0.4 m

3 Posts; h = 1.8 m

1 Balancing jetty; l = 2.0 m; w = 0.2 m

1 Balancing rope; l = 2.0 m; h = 0.5 m

1 Rope; l = 2.0 m; h = 1.7 m

1 Triangular net; 2.0/2.0/2.0 m

   MS 30/30 cm; h = 0.4 / 0.55 m

1 Support rope; l = 2.0 m; h = 1.4 m

1 Climbing labyrinth 5-parts

3 Stepping posts; h = 0.3 m

2 Stilts; h = 2.0 m / 2.5 m

1 Balancing rope (thick); l = 2.0 m; h = 0.5 m

1 Post; h = 0.8 m

Colour: robinia bright

Ropes and net: blue

Further information: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54 a, D-14913 Niedergoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@sik-holz.de, www.sik-holz.de/en, www.issuu.com/sik-holz

Last update: 03/2017

             Notice: 
The standard colour of the ropes and nets is blue! 

The photo shows a customized product.



2.15.12  Balancing course »Coati«

Further information: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54 a, D-14913 Niedergoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@sik-holz.de, www.sik-holz.de/en, www.issuu.com/sik-holz



5.40  Multi Unit «Little Harbour»

5 – Multi Units

1 - 3 years

~ 12 children

0.59 m

from 3

64.0 m²

~ 1000 kg; biggest ~ 250 kg

2 installers at 20 h; + equipment

14

~ 1.7 m³

master enterprise for wood sculpture
© SIK-Holzgestaltungs GmbH

kg

Description:

1 Play tower triangular; 1.2/1.2/1.2 m

   Ph = 0.59 m with monopitched roof

1 Slanted ramp with support rope

   w = 0.8 m; h = 0.59 m

1 Slanted rubber belt; w = 1.0 m; h = 0.59 m

1 Base; l = 0.9 m; w = 0.8 m; h = 0.59 m

1 Base; l = 2.5 m; w = 0.8 m; h = 0.59 m

1 Boat as sandbox; l ~ 1.8 m; b ~ 1.2 m

2 Seating-/ Baking surface

1 Steering wheel

1 Play tower triangular; 1.2/1.2/1.2 m; Ph = 0.59 m

1 Mini slight (stainless steel); w = 0.5 m; h = 0.59 m

1 Slanted net ascent; 0.6 x 1.0 m; MS 10/10 cm

Colour: red / green / robinia bright

Rope and net: nature

SIK-Holz quality inspection according to 
DIN EN 1176 at the factory by a qualified 
playground inspector.

Further information: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54 a, D-14913 Niedergoersdorf, +49 (0)33742.799 0, info@sik-holz.de, www.sik-holz.de/en

Last update: 08/2017



5.37.11.4  Multi Unit «Little Harbour»

Further information: SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54 a, D-14913 Niedergörsdorf, +49(O)33742.799 0, info@sik-holz.de, www.sik-holz.de/en



La nueva marca de Territorio Urbano y Entorn Urbà_

Tel. 902 555 910
comercial@happyludic.com

www.happyludic.com

Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial_

Parques infantiles_

Edad: de 3 a 9 años
Características:
- Estructura de acero inoxidable.
- Dispone de un brazo articulado con pala para jugar en 
areneros o playas. Articulación de 360 grados.
- Facilidad de limpieza de grafitis y suciedad 
(sin pinturas).
- Certificado según la normativa europea EN-1176.

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones de 
montaje. Si requieren del servicio de instalación, 
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

Dimensiones (L x AL x A): 230 x 1.400 x 1.150 mm

La Excavadora
Complementos
PC430

Reunión

Experimentar

Actividades lúdicas



Tel. 902 555 910
comercial@happyludic.com

www.happyludic.com

Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial_

Parques infantiles_

Edad: de 4 a 12 años
Características:
- Multijuego diseñado para que los niños experimenten 
y ejerciten su equilibrio corporal, de forma individual o 
colectiva. Fabricado artesanalmente con tronco de
robinia (acacia) sin retocar su forma original, de 
manera que se consiguen juegos únicos. La robinia es 
una madera muy apreciada por su resistencia y no 
requiere ningún tipo de tratamiento químico para 
mantenerla en buen estado.
- Redes de agarre con cuerdas de nylon trenzado 
reforzado con alma de acero.
- Certificado según la normativa europea EN-1176.

PMR5.827

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones de 
montaje. Si requieren de servicio de instalación, 
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

Dimensiones (L x AL x A): 
14.500 x 3.000 x 12.800 mm.
Altura de caída: 1.800 mm.

Straubing
Multijuego Robinia Actividades lúdicas

Reunión

Trepar

Experimentar



Tel. 902 555 910
comercial@happyludic.com

www.happyludic.com

Mantenimiento y puesta a punto _Parques infantiles _Mobiliario urbano _Equipamiento deportivo _Señalización _Seguridad vial_

Parques infantiles_

Edad: de 6 a 12  años
Características:

- Redes de nylon reforzadas con alma de acero. 

PMR5.1088

- Certificado según la normativa europea EN-1176.

Instalación:
Se entrega con las correspondientes instrucciones de 
montaje. Si requieren de servicio de instalación, 
Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

Dimensiones (L x AL x A):

 

12.100 x 4.150(aprox) x 6.500 mm.

Altura de caída: 2.000 mm.

Escondite de Piratas
Multijuego Robinia Actividades lúdicas

Reunión

Trepar

-Gran estructura de escalada con redes y 
escaleras para escalar y subir y una plataforma de juego
cubieta con tejado. 
El material que se utiliza para la estructura y los paneles
es el tronco de robinia (acacia) sin retocar su forma
original, de manera que se consiguen juegos únicos.
La robinia es una madera muy apreciada por su
resistencia y no requiere ningún tipo de tratamiento
químico para mantenerla en buen estado. 





Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/11/18 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010E000 h Escultor 18,17000 €

A010P200 h Tècnic de jardineria de grau mig 34,86000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,95000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,41000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 19,57000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,95000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 21,97000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 28,72000 €

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 38,65000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,64000 €

A013M000 h Ajudant muntador 18,40000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 19,49000 €

A0140000 h Manobre 18,35000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,90000 €

A016P000 H Peó jardiner. 7,57000 €



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/11/18 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,10000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 42,61000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 57,56000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

39,02000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 54,29000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 54,19000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 63,11000 €

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 63,48000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,79000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 40,61000 €

C1503000 h Camió grua 43,84000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 36,02000 €

C150GU00 h Grua autopropulsada de 60 t 93,62000 €

C150H000 h Camió amb góndola per a transports especials 65,24000 €

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

11,56000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 23,55000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,03000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 44,96000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 51,57000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 34,84000 €

C200Z001 H Maquinaria de jardineria 12,98000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 3,81000 €

CR11A869 h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0,9 a 1,2 m

30,47000 €

CR11B710 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc 61,96000 €

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9 kW (95 a 129CV), amb pneumàtics 51,13000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 3,31000 €

CRE23000 h Motoserra 2,95000 €



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/11/18 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,06000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 10,40000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 32,80000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 18,97000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 10,95000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 13,35000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 13,62000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,44000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 58,17000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,19000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,20000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,49000 €

B2RA9SB0 t 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 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

26,69000 €

B2RA9TD0 t 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 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

26,69000 €

B5ZFU0EG u Silueta retallada d'ocell, segons detall, de planxa metàl.lica galvanitzada de 12 mm de gruix mínim,
amb vinil a una cara, i elements de suport

22,11000 €

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

38,94000 €

B9H31351 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític

41,36000 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents dissenys personalitzats, sobre placa dibon de 3mm negre, fixada
sobre base de fusta

24,70000 €

BBM3Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix, referència PANEL INFORMATIVO CLÚNIA de
HAPPYLUDIC o equivalent, amb estructura d'acer galvanitzat, acabat lacat i impressió digital a una
cara (texte i imatges a decidir a obra), per col.locar sobre daus de formigó o ancorar a paviments.

1.164,37000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 19,25000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en autoclau classe IV i acabat amb oli de 2
components, de 1,8 m de llargària, amb respatller i base de fusta de 95x45mm i base de dos pals
de secció quadrada de 10x10cm amb cargoleria inoxidable.

196,69000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

73,66000 €

BR44DH2C u Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

91,05000 €

BR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada per 1 travesser horitzontal al cap, de fusta
laminada de pi cuperitzat de 70x70mm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de
perfils de fusta laminada de pi cuperitzat de 70x70mm, amb un travesser de 70x35mm de secció
de pi laminat tracta, amb encastament dels muntants de 60cm en el tererny tou i de 30 cm en roca

26,21000 €

BRB5P2E1 m Element de suport de senyalització de fusta de larix, avet douglas o similar laminada i tractada
autoclau de secció 8 x 24 cm, segons detall

32,83000 €

BRB5P2EX m Element senyalització mirador PANORAMIX de fusta de larix, avet douglas o similar laminada i
tractada autoclau de secció 8 x 8cm, segons detall, amb laterals de fusta de 8x40cm i plaques de
dibon sobreposades a 4 nivells, segons perfils de paisatge i retolació fresada dels elements
d'interès.

232,68000 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda

4,32000 €



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/11/18 Pàg.: 4

MATERIALS

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària 2,35000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,31000 €



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 50,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,90000 = 18,59000

Subtotal: 18,59000 18,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,03000 = 0,61800

Subtotal: 0,61800 0,61800

Materials

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,400      x 10,95000 = 15,33000

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,700      x 10,40000 = 7,28000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 58,17000 = 8,72550

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,06000 = 0,19080

Subtotal: 31,52630 31,52630

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18590

COST DIRECTE 50,92020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,92020
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PARTIDES D'OBRA

P-2 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,652 52,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 19,49000 = 5,19104

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 21,95000 = 5,84625

Subtotal: 11,03729 11,03729

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 2,95000 = 0,78571

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 43,84000 = 26,53753

Subtotal: 27,32324 27,32324

Materials

B2RA9SB0 t 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 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 26,69000 = 4,00350

B2RA9TD0 t 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
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,360      x 26,69000 = 9,60840

Subtotal: 13,61190 13,61190

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16556

COST DIRECTE 52,13799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,13799

P-3 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,90000 = 3,38000

Subtotal: 3,38000 3,38000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 43,84000 = 4,38400

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 13,10000 = 1,31000

Subtotal: 5,69400 5,69400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05070

COST DIRECTE 9,12470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12470
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PARTIDES D'OBRA

P-4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 16,90000 = 2,53500

Subtotal: 2,53500 2,53500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 13,10000 = 0,98250

Subtotal: 0,98250 0,98250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03803

COST DIRECTE 3,55553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55553

P-5 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura
metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25
m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 45,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,90000 = 16,90000

Subtotal: 16,90000 16,90000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 43,84000 = 21,92000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 13,10000 = 6,55000

Subtotal: 28,47000 28,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25350

COST DIRECTE 45,62350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,62350

P-6 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i trituració i escampaada i situ

Rend.: 2,444 19,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 21,95000 = 2,33511

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 19,49000 = 2,07340

Subtotal: 4,40851 4,40851

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 43,84000 = 4,48445

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 2,95000 = 0,31383

Subtotal: 4,79828 4,79828

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B2RA9SB0 t 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 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 26,69000 = 2,66900

B2RA9TD0 t 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
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,270      x 26,69000 = 7,20630

Subtotal: 9,87530 9,87530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06613

COST DIRECTE 19,14822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,14822

P-7 F21R13D0 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10
a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

Rend.: 3,115 203,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 2,000 /R x 19,49000 = 12,51364

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

8,000 /R x 38,65000 = 99,26164

Subtotal: 111,77528 111,77528

Maquinària

CR11B710 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

2,000 /R x 61,96000 = 39,78170

CRE23000 h Motoserra 8,000 /R x 2,95000 = 7,57624

C1503000 h Camió grua 3,000 /R x 43,84000 = 42,22151

Subtotal: 89,57945 89,57945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67663

COST DIRECTE 203,03136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,03136

P-8 F21R13EG u Tala controlada amb tècniques de grimpada d'arbre
de 15 a 20 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), inclosa la
retirada amb camió grua especial, amb el tronc d'una
sola peça per a la confecció d'una escultura especial
tipus Drac al mateix parc.

Rend.: 1,000 2.072,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

10,000 /R x 38,65000 = 386,50000

A013P000 h Ajudant jardiner 10,000 /R x 19,49000 = 194,90000

Subtotal: 581,40000 581,40000



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/11/18 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 43,84000 = 219,20000

CRE23000 h Motoserra 15,000 /R x 2,95000 = 44,25000

C150GU00 h Grua autopropulsada de 60 t 7,000 /R x 93,62000 = 655,34000

C150H000 h Camió amb góndola per a transports especials 7,000 /R x 65,24000 = 456,68000

Subtotal: 1.375,47000 1.375,47000

Materials

B2RA9SB0 t 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 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,000      x 26,69000 = 53,38000

B2RA9TD0 t 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
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

2,000      x 26,69000 = 53,38000

Subtotal: 106,76000 106,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,72100

COST DIRECTE 2.072,35100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.072,35100

P-9 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Rend.: 1,000 17,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 19,49000 = 4,67760

Subtotal: 4,67760 4,67760

Maquinària

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,240 /R x 51,13000 = 12,27120

Subtotal: 12,27120 12,27120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07016

COST DIRECTE 17,01896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,01896

P-10 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Rend.: 1,000 53,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,750 /R x 19,49000 = 14,61750

Subtotal: 14,61750 14,61750

Maquinària

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,750 /R x 51,13000 = 38,34750

Subtotal: 38,34750 38,34750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21926

COST DIRECTE 53,18426
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,18426

P-11 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 90% PM, amb aportació puntual de
material seleccionat on calgui, i capa de tot-u final de
5cm

Rend.: 1,002 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 54,29000 = 0,54182

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 63,11000 = 0,62984

Subtotal: 1,17166 1,17166

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 0,010      x 9,44000 = 0,09440

B0372000 m3 Tot-u artificial 0,050      x 13,35000 = 0,66750

Subtotal: 0,76190 0,76190

COST DIRECTE 1,93356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93356

P-12 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 2,912 17,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,35000 = 0,31508

Subtotal: 0,31508 0,31508

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 40,61000 = 0,34864

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 54,29000 = 0,65252

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 63,11000 = 0,86690

Subtotal: 1,86806 1,86806

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 13,35000 = 15,35250

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,06000 = 0,05300

Subtotal: 15,40550 15,40550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00473

COST DIRECTE 17,59337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,59337

P-13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 16,90000 = 0,05070

Subtotal: 0,05070 0,05070

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 23,55000 = 0,07065

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 34,84000 = 0,01742

Subtotal: 0,08807 0,08807

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 0,19000 0,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00076

COST DIRECTE 0,32953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32953

P-14 FBB4Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix,
referència PANEL INFORMATIVO CLÚNIA de
HAPPYLUDIC o equivalent, amb estructura d'acer,
acabat corten i impressió digital a dues cares (texte i
imatges de localització a una cara i segons memòria
de patrimoni a l'altra), col.locat sobre daus de formigó
o ancorat a paviments.

Rend.: 1,000 1.206,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,41000 = 21,41000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,40000 = 18,40000

Subtotal: 39,81000 39,81000

Materials

BBM3Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix,
referència PANEL INFORMATIVO CLÚNIA de
HAPPYLUDIC o equivalent, amb estructura d'acer
galvanitzat, acabat lacat i impressió digital a una cara
(texte i imatges a decidir a obra), per col.locar sobre
daus de formigó o ancorar a paviments.

1,000      x 1.164,37000 = 1.164,37000

D060M0C1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,030      x 50,92020 = 1,52761

Subtotal: 1.165,89761 1.165,89761

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59715

COST DIRECTE 1.206,30476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.206,30476
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P-15 FD5A2031 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües
superficials, de 60x60 cm, amb excavació mecànica,
reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de
les terres sobrants sobre camió o contenidor

Rend.: 0,153 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,003 /R x 19,49000 = 0,38216

Subtotal: 0,38216 0,38216

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,010 /R x 30,79000 = 2,01242

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 57,56000 = 7,52418

Subtotal: 9,53660 9,53660

Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,200      x 18,97000 = 3,79400

Subtotal: 3,79400 3,79400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 0,38220 = 0,03822

Subtotal: 0,03822 0,03822

COST DIRECTE 13,75098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75098

P-16 FQ11ALE2 u Subministrament i instal.lació de GOITA 2, element
de senyalització de fusta de larix, avet douglas o
similar laminada i tractada autoclau de secció 8 x 24
cm, tot segons detall: amb base de grava-ciment
compactada, inscripcions ambientals i perforacions
de visió.
De 200 cm alt (+50cm enterrada) per a senyalitzar
d'ocells, inclosa silueta d'ocell col.locada segons detall

Rend.: 0,466 418,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A010E000 h Escultor 0,700 /R x 18,17000 = 27,29399

A010P200 h Tècnic de jardineria de grau mig 0,700 /R x 34,86000 = 52,36481

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,95000 = 70,65451

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,35000 = 59,06652

Subtotal: 209,37983 209,37983

Materials

BRB5P2E1 m Element de suport de senyalització de fusta de larix,
avet douglas o similar laminada i tractada autoclau de
secció 8 x 24 cm, segons detall

5,200      x 32,83000 = 170,71600

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents dissenys
personalitzats, sobre placa dibon de 3mm negre,
fixada sobre base de fusta

0,200      x 24,70000 = 4,94000

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 0,050      x 13,62000 = 0,68100

B5ZFU0EG u Silueta retallada d'ocell, segons detall, de planxa
metàl.lica galvanitzada de 12 mm de gruix mínim,
amb vinil a una cara, i elements de suport

1,000      x 22,11000 = 22,11000

Subtotal: 198,44700 198,44700



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 30/11/18 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 209,37980 = 10,46899

Subtotal: 10,46899 10,46899

COST DIRECTE 418,29582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 418,29582

FQ11ALEG u Subministrament i instal.lació de GOITA 1, element
de senyalització de fusta de larix, avet douglas o
similar laminada i tractada autoclau de secció 8 x 24
cm, tot segons detall: amb base de grava-ciment
compactada, inscripcions ambientals i perforacions
de visió.
De 200 cm alt (+50cm enterrada) per a senyalitzar
arbres

Rend.: 0,466 372,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,95000 = 70,65451

A010P200 h Tècnic de jardineria de grau mig 0,500 /R x 34,86000 = 37,40343

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,35000 = 59,06652

A010E000 h Escultor 0,500 /R x 18,17000 = 19,49571

Subtotal: 186,62017 186,62017

Materials

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents dissenys
personalitzats, sobre placa dibon de 3mm negre,
fixada sobre base de fusta

0,200      x 24,70000 = 4,94000

BRB5P2E1 m Element de suport de senyalització de fusta de larix,
avet douglas o similar laminada i tractada autoclau de
secció 8 x 24 cm, segons detall

5,200      x 32,83000 = 170,71600

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 0,050      x 13,62000 = 0,68100

Subtotal: 176,33700 176,33700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 186,62020 = 9,33101

Subtotal: 9,33101 9,33101

COST DIRECTE 372,28818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,28818

FQ11ALEX u Subministrament i instal.lació d'element senyalització
mirador PANORAMIX de fusta de larix, avet douglas,
pi o similar laminada i tractada autoclau, classe IV de
secció 8 x 8cm, segons detall, amb laterals de fusta
de 8x40cm i plaques de dibon sobreposades a 4
nivells, segons perfils de paisatge i retolació fresada
dels elements d'interès.
Tot acabat amb oli de protecció incolor tipus lasur
sikkens cetol BLX pro o similar. Col.locada sobre
base de grava-ciment compactada. Dibond negre de
3mm de gruix de 3,1m x 0.8m, amb vinil imprès
antivandàlic a tot color. Inclou el disseny específic
dels continguts dels plafons segons indicacions de la
DF, amb aprovació prèvia municipal i de la DO

Rend.: 1,000 366,36 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 21,41000 = 42,82000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 18,40000 = 36,80000

Subtotal: 79,62000 79,62000

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 0,050      x 13,62000 = 0,68100

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents dissenys
personalitzats, sobre placa dibon de 3mm negre,
fixada sobre base de fusta

2,000      x 24,70000 = 49,40000

BRB5P2EX m Element senyalització mirador PANORAMIX de fusta
de larix, avet douglas o similar laminada i tractada
autoclau de secció 8 x 8cm, segons detall, amb
laterals de fusta de 8x40cm i plaques de dibon
sobreposades a 4 nivells, segons perfils de paisatge i
retolació fresada dels elements d'interès.

1,000      x 232,68000 = 232,68000

Subtotal: 282,76100 282,76100

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 79,62000 = 3,98100

Subtotal: 3,98100 3,98100

COST DIRECTE 366,36200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,36200

P-17 FQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en
autoclau classe IV i acabat amb oli de 2 components,
de 1,8 m de llargària, amb respatller i base de fusta
de 95x45mm i base de dos pals de secció quadrada
de 10x10cm col·locat en sec en perforació en el
terreny, reblertes amb totú compactat, amb cargoleria
inoxidable.

Rend.: 1,000 238,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,95000 = 21,95000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,35000 = 18,35000

Subtotal: 40,30000 40,30000

Materials

BQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en
autoclau classe IV i acabat amb oli de 2 components,
de 1,8 m de llargària, amb respatller i base de fusta
de 95x45mm i base de dos pals de secció quadrada
de 10x10cm amb cargoleria inoxidable.

1,000      x 196,69000 = 196,69000

Subtotal: 196,69000 196,69000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00750

COST DIRECTE 237,99750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,99750
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P-18 FQAF11E4 u Actuació escultòrica sobre els cedres morts. S'inclou
la direcció tècnica, l'actuació artística i els
tractaments per la conservació de la fusta.

Rend.: 1,000 573,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 7,000 /R x 19,49000 = 136,43000

A010E000 h Escultor 7,000 /R x 18,17000 = 127,19000

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 7,000 /R x 28,72000 = 201,04000

Subtotal: 464,66000 464,66000

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 7,000 /R x 2,95000 = 20,65000

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

7,000 /R x 11,56000 = 80,92000

Subtotal: 101,57000 101,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,96990

COST DIRECTE 573,19990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 573,19990

FR1110EG m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa, amb tala i poda d'arbres del pas, i valorització
de troncs per a feixines. Amb tots els treballs
complementaris inclosos.

Rend.: 1,468 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,009 /R x 19,49000 = 0,11949

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,006 /R x 21,95000 = 0,08971

Subtotal: 0,20920 0,20920

Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,008 /R x 3,81000 = 0,02076

CRE23000 h Motoserra 0,009 /R x 2,95000 = 0,01809

Subtotal: 0,03885 0,03885

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,20933 = 0,00314

Subtotal: 0,00314 0,00314

COST DIRECTE 0,25119
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25119

P-19 FR118242 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a
20 CV) de potència i amb una amplària de treball de
0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de
60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de
dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Rend.: 1,000 0,10 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,002 /R x 19,49000 = 0,03898

Subtotal: 0,03898 0,03898

Maquinària

CR11A869 h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a
14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una
amplària de treball de 0,9 a 1,2 m

0,002 /R x 30,47000 = 0,06094

Subtotal: 0,06094 0,06094

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00058

COST DIRECTE 0,10050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,10050

P-20 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 91,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44DH2C u Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 91,05000 = 91,05000

Subtotal: 91,05000 91,05000

COST DIRECTE 91,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,05000

P-21 FR612365 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 85,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 19,49000 = 6,82150

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 21,97000 = 4,39400

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 21,95000 = 2,19500

Subtotal: 13,41050 13,41050

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 36,02000 = 4,75464

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 40,61000 = 8,52810

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 30,79000 = 8,92910

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3502 /R x 42,61000 = 14,92202

Subtotal: 37,13386 37,13386
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 1,0368      x 32,80000 = 34,00704

B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,06000 = 0,24422

Subtotal: 34,25126 34,25126

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20116

COST DIRECTE 84,99678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,99678

P-22 FR8200MO M2 Manteniment durant dos anys de les plantacions,
arbrat i prats i zones estassades. S'inclou la revisió i
control de les plantacions efectuades, la retirada de
les males herbes i el manteniment del munch orgànic,
l'adobat, les podes de formació d'arbres, arbustos i
entapissants, les segues de prats i gespes, els
treballs fitosanitaris i tots els treballs complementaris
necessaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus
de manteniment de l'APEVC-DIPUTACIÓ de
Barcelona i als plecs vigents.

Rend.: 1,870 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 21,95000 = 0,11738

A013P000 h Ajudant jardiner 0,022 /R x 19,49000 = 0,22929

A016P000 H Peó jardiner. 0,050 /R x 7,57000 = 0,20241

Subtotal: 0,54908 0,54908

Maquinària

C200Z001 H Maquinaria de jardineria 0,015 /R x 12,98000 = 0,10412

Subtotal: 0,10412 0,10412

COST DIRECTE 0,65320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65320

P-23 FR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada
per 1 travesser horitzontal al cap, de fusta laminada
de pi cuperitzat de 100x100mm, fixats amb visos
d'acer inoxidable sobre muntants de perfils de fusta
laminada de pi cuperitzat de 100x1000mm, amb un
travesser de 70x35mm de secció de pi laminat tracta,
amb encastament dels muntants de 60cm en el
tererny tou i de 30 cm en roca, amb fixació amb tot-ú
compactat en zones de tereny tou i reïna epoxi de
dos components en roca mare, inclosos elements
auxiliars i proves de resistència, amb previsió
d'incorporació de punts de llum balis PALED cada
15m segons detall.

Rend.: 1,000 40,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 19,64000 = 3,92800

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,95000 = 4,39000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,35000 = 3,67000

Subtotal: 11,98800 11,98800
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada
per 1 travesser horitzontal al cap, de fusta laminada
de pi cuperitzat de 70x70mm, fixats amb visos d'acer
inoxidable sobre muntants de perfils de fusta
laminada de pi cuperitzat de 70x70mm, amb un
travesser de 70x35mm de secció de pi laminat tracta,
amb encastament dels muntants de 60cm en el
tererny tou i de 30 cm en roca

1,050      x 26,21000 = 27,52050

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 0,050      x 13,62000 = 0,68100

Subtotal: 28,20150 28,20150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17982

COST DIRECTE 40,36932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,36932

P-24 FR9FP6AA m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i
fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda
fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,824 10,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 19,49000 = 2,13706

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 21,95000 = 2,40680

Subtotal: 4,54386 4,54386

Maquinària

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,020 /R x 39,02000 = 0,42785

Subtotal: 0,42785 0,42785

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,550      x 0,49000 = 0,26950

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m
de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

1,100      x 4,32000 = 4,75200

Subtotal: 5,02150 5,02150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11360

COST DIRECTE 10,10681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,10681

P-25 FRE613C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m
d'alçària, amb tècniques de grimpada, 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)

Rend.: 2,458 48,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,950 /R x 19,49000 = 7,53275
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PARTIDES D'OBRA

A012PV00 h Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques
verticals

1,900 /R x 38,65000 = 29,87592

Subtotal: 37,40867 37,40867

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,950 /R x 2,95000 = 1,14015

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,950 /R x 3,31000 = 1,27929

C1503000 h Camió grua 0,278 /R x 43,84000 = 4,95831

Subtotal: 7,37775 7,37775

Materials

B2RA9SB0 t 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 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,125      x 26,69000 = 3,33625

Subtotal: 3,33625 3,33625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56113

COST DIRECTE 48,68380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,68380

P-26 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 14,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,212 /R x 19,49000 = 4,13188

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,212 /R x 21,95000 = 4,65340

Subtotal: 8,78528 8,78528

Materials

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària

2,000      x 2,35000 = 4,70000

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,31000 = 0,62000

Subtotal: 5,32000 5,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13178

COST DIRECTE 14,23706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,23706

G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,35000 = 0,77070

Subtotal: 0,77070 0,77070
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 54,19000 = 0,92123

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 40,61000 = 0,20305

C13350E0 h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 63,48000 = 1,46004

Subtotal: 2,58432 2,58432

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,06000 = 0,05300

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 13,35000 = 16,02000

Subtotal: 16,07300 16,07300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01156

COST DIRECTE 19,43958
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43958

G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 42,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 19,57000 = 0,31312

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,35000 = 1,32120

Subtotal: 1,63432 1,63432

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 63,11000 = 0,63110

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 51,57000 = 0,51570

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 44,96000 = 0,35968

Subtotal: 1,50648 1,50648

Materials

B9H11C52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 38,94000 = 38,94000

Subtotal: 38,94000 38,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02451

COST DIRECTE 42,10531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,10531

G9H31351 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B B 50/70 amb
betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a
una capa de trànsit de 2 cm de gruix

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,001 /R x 19,57000 = 0,01957
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,002 /R x 18,35000 = 0,03670

Subtotal: 0,05627 0,05627

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0005 /R x 63,11000 = 0,03156

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0005 /R x 44,96000 = 0,02248

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0005 /R x 51,57000 = 0,02579

Subtotal: 0,07983 0,07983

Materials

B9H31351 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 8B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític

0,046      x 41,36000 = 1,90256

Subtotal: 1,90256 1,90256

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00084

COST DIRECTE 2,03950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03950

G9J12E00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP

Rend.: 1,000 250,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,90000 = 33,80000

Subtotal: 33,80000 33,80000

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 23,55000 = 16,48500

Subtotal: 16,48500 16,48500

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1.000,000      x 0,20000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50700

COST DIRECTE 250,79200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,79200

G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

Rend.: 1,000 414,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,90000 = 33,80000

Subtotal: 33,80000 33,80000

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 5,000 /R x 34,84000 = 174,20000
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C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 23,55000 = 16,48500

Subtotal: 190,68500 190,68500

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1.000,000      x 0,19000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50700

COST DIRECTE 414,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,99200

P-27 H141U001 U Casc de seguretat per a us normal, de politilè, amb
un pes de màxim 400 g, homologat segons MT-1
classe N i E-AT.

Rend.: 1,000 1,78 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-28 H142U001 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb
muntura universal homologada segons MT-16, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament
homologat segons MT-17 classe D.

Rend.: 1,000 8,73 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-29 H143U001 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés
i orellerres antisoroll, homologat segons MT-2 classe
D.

Rend.: 1,000 16,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-30 H144U001 U Mascareta autofiltarant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons MT-9.

Rend.: 1,000 0,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-31 H145U001 U Parell de guants per a us general, amb palmell,
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjecció
elastica al canell.

Rend.: 1,000 2,08 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-32 H146U002 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antielàstica, falca
amortidora per al taló llengueta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques, homologades segons MT-5 classe I
grau A.

Rend.: 1,000 20,35 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-33 HBBA1511 U Placa de senyalització de seguretat laboral de planxa
d'acer llisa serigrafiada de 40x33 cm fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 15,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs.

Rend.: 1,000 0,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-35 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1m
d'alçària.

Rend.: 1,000 2,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 18,40000 = 3,68000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,41000 = 4,28200

Subtotal: 7,96200 7,96200

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,52000 19,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11943

COST DIRECTE 27,60143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,60143

P-37 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 73,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 73,66000 = 73,66000

Subtotal: 73,66000 73,66000

COST DIRECTE 73,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,66000
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P-1 39518111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per
paviment de mescla bituminosa en calent de 7 cm,
amb capa de trànsit de mescla bituminosa
discontínua BBTM de 2 cm, capa intermèdia de
mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base
de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció del ferm
4211 segons la DGC 6.1-IC/2003

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

G9J12E00 t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP

0,0012      x 250,79200 = 0,30095

G9H31351 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 8B B 50/70 amb
betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a
una capa de trànsit de 2 cm de gruix

1,000      x 2,03950 = 2,03950

G9H11C52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

0,115      x 42,10531 = 4,84211

G9J13J00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

0,0007      x 414,99200 = 0,29049

G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

0,350      x 19,43958 = 6,80385

Subtotal: 14,27690 14,27690

COST DIRECTE 14,27690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,27690
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Data: 30/11/18 Pàg.: 1

P-1 39518111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per paviment de mescla bituminosa en calent de
7 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 2 cm, capa intermèdia
de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1,
secció del ferm 4211 segons la DGC 6.1-IC/2003

14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-2 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

52,14 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-3 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

45,62 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i trituració i escampaada i situ

19,15 €

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-7 F21R13D0 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

203,03 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-8 F21R13EG u Tala controlada amb tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 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), inclosa la retirada amb camió grua
especial, amb el tronc d'una sola peça per a la confecció d'una escultura especial tipus Drac
al mateix parc.

2.072,35 €

(DOS MIL SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

17,02 €

(DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-10 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador
de soques

53,18 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-11 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, amb aportació
puntual de material seleccionat on calgui, i capa de tot-u final de 5cm

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 17,59 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 FBB4Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix, referència PANEL INFORMATIVO CLÚNIA
de HAPPYLUDIC o equivalent, amb estructura d'acer, acabat corten i impressió digital a dues
cares (texte i imatges de localització a una cara i segons memòria de patrimoni a l'altra),
col.locat sobre daus de formigó o ancorat a paviments.

1.206,30 €

(MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-15 FD5A2031 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre
camió o contenidor

13,75 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 FQ11ALE2 u Subministrament i instal.lació de GOITA 2, element de senyalització de fusta de larix, avet
douglas o similar laminada i tractada autoclau de secció 8 x 24 cm, tot segons detall: amb
base de grava-ciment compactada, inscripcions ambientals i perforacions de visió.
De 200 cm alt (+50cm enterrada) per a senyalitzar d'ocells, inclosa silueta d'ocell col.locada
segons detall

418,30 €

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-17 FQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en autoclau classe IV i acabat amb oli de 2
components, de 1,8 m de llargària, amb respatller i base de fusta de 95x45mm i base de dos
pals de secció quadrada de 10x10cm col·locat en sec en perforació en el terreny, reblertes
amb totú compactat, amb cargoleria inoxidable.

238,00 €

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)

P-18 FQAF11E4 u Actuació escultòrica sobre els cedres morts. S'inclou la direcció tècnica, l'actuació artística i
els tractaments per la conservació de la fusta.

573,20 €

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-19 FR118242 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW
(fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de
brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-20 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

91,05 €

(NORANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-21 FR612365 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

P-22 FR8200MO M2 Manteniment durant dos anys de les plantacions, arbrat i prats i zones estassades. S'inclou la
revisió i control de les plantacions efectuades, la retirada de les males herbes i el
manteniment del munch orgànic, l'adobat, les podes de formació d'arbres, arbustos i
entapissants, les segues de prats i gespes, els treballs fitosanitaris i tots els treballs
complementaris necessaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus de manteniment de
l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona i als plecs vigents.

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 FR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada per 1 travesser horitzontal al cap, de
fusta laminada de pi cuperitzat de 100x100mm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre
muntants de perfils de fusta laminada de pi cuperitzat de 100x1000mm, amb un travesser de
70x35mm de secció de pi laminat tracta, amb encastament dels muntants de 60cm en el

40,37 €
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tererny tou i de 30 cm en roca, amb fixació amb tot-ú compactat en zones de tereny tou i
reïna epoxi de dos components en roca mare, inclosos elements auxiliars i proves de
resistència, amb previsió d'incorporació de punts de llum balis PALED cada 15m segons
detall.
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-24 FR9FP6AA m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics

10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-25 FRE613C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, 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)

48,68 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

14,24 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 H141U001 U Casc de seguretat per a us normal, de politilè, amb un pes de màxim 400 g, homologat
segons MT-1 classe N i E-AT.

1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 H142U001 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons
MT-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons MT-17
classe D.

8,73 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 H143U001 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orellerres antisoroll, homologat
segons MT-2 classe D.

16,50 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-30 H144U001 U Mascareta autofiltarant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons MT-9. 0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 H145U001 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjecció elastica al canell.

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 H146U002 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antielàstica, falca amortidora per al taló llengueta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques, homologades segons
MT-5 classe I grau A.

20,35 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 HBBA1511 U Placa de senyalització de seguretat laboral de planxa d'acer llisa serigrafiada de 40x33 cm
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs. 0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-35 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1m d'alçària. 2,97 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

27,60 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-37 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

73,66 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

Cardedeu, novembre de 2018

Eliseu Guillamon Villalba
enginyer tècnic agrícola esp jardineria
col.legiat 2368 CETAFC
paisatgista AEP
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P-1 39518111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per paviment de mescla bituminosa en calent de
7 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 2 cm, capa intermèdia
de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1,
secció del ferm 4211 segons la DGC 6.1-IC/2003

14,28 €

Altres conceptes 14,28000 €

P-2 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

52,14 €

B2RA9TD0 t 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 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,60840 €

B2RA9SB0 t 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 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,00350 €

Altres conceptes 38,52810 €

P-3 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,12 €

Altres conceptes 9,12000 €

P-4 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

3,56 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-5 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

45,62 €

Altres conceptes 45,62000 €

P-6 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i trituració i escampaada i situ

19,15 €

B2RA9SB0 t 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 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2,66900 €

B2RA9TD0 t 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 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,20630 €

Altres conceptes 9,27470 €

P-7 F21R13D0 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

203,03 €

Altres conceptes 203,03000 €

P-8 F21R13EG u Tala controlada amb tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 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), inclosa la retirada amb camió grua
especial, amb el tronc d'una sola peça per a la confecció d'una escultura especial tipus Drac
al mateix parc.

2.072,35 €

B2RA9SB0 t 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 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

53,38000 €

B2RA9TD0 t 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 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

53,38000 €

Altres conceptes 1.965,59000 €

P-9 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques

17,02 €
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Altres conceptes 17,02000 €

P-10 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador
de soques

53,18 €

Altres conceptes 53,18000 €

P-11 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, amb aportació
puntual de material seleccionat on calgui, i capa de tot-u final de 5cm

1,93 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 0,66750 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 0,09440 €

Altres conceptes 1,16810 €

P-12 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 17,59 €

B0111000 m3 Aigua 0,05300 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,35250 €

Altres conceptes 2,18450 €

P-13 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,33 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,19000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-14 FBB4Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix, referència PANEL INFORMATIVO CLÚNIA
de HAPPYLUDIC o equivalent, amb estructura d'acer, acabat corten i impressió digital a dues
cares (texte i imatges de localització a una cara i segons memòria de patrimoni a l'altra),
col.locat sobre daus de formigó o ancorat a paviments.

1.206,30 €

BBM3Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix, referència PANEL INFORMATIVO CLÚNIA
de HAPPYLUDIC o equivalent, amb estructura d'acer galvanitzat, acabat lacat i impressió
digital a una cara (texte i imatges a decidir a obra), per col.locar sobre daus de formigó o
ancorar a paviments.

1.164,37000 €

Altres conceptes 41,93000 €

P-15 FD5A2031 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre
camió o contenidor

13,75 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 3,79400 €

Altres conceptes 9,95600 €

P-16 FQ11ALE2 u Subministrament i instal.lació de GOITA 2, element de senyalització de fusta de larix, avet
douglas o similar laminada i tractada autoclau de secció 8 x 24 cm, tot segons detall: amb
base de grava-ciment compactada, inscripcions ambientals i perforacions de visió.
De 200 cm alt (+50cm enterrada) per a senyalitzar d'ocells, inclosa silueta d'ocell col.locada
segons detall

418,30 €

B5ZFU0EG u Silueta retallada d'ocell, segons detall, de planxa metàl.lica galvanitzada de 12 mm de gruix
mínim, amb vinil a una cara, i elements de suport

22,11000 €

BRB5P2E1 m Element de suport de senyalització de fusta de larix, avet douglas o similar laminada i
tractada autoclau de secció 8 x 24 cm, segons detall

170,71600 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents dissenys personalitzats, sobre placa dibon de 3mm negre,
fixada sobre base de fusta

4,94000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 0,68100 €

Altres conceptes 219,85300 €

P-17 FQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en autoclau classe IV i acabat amb oli de 2
components, de 1,8 m de llargària, amb respatller i base de fusta de 95x45mm i base de dos
pals de secció quadrada de 10x10cm col·locat en sec en perforació en el terreny, reblertes
amb totú compactat, amb cargoleria inoxidable.

238,00 €
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BQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en autoclau classe IV i acabat amb oli de 2
components, de 1,8 m de llargària, amb respatller i base de fusta de 95x45mm i base de dos
pals de secció quadrada de 10x10cm amb cargoleria inoxidable.

196,69000 €

Altres conceptes 41,31000 €

P-18 FQAF11E4 u Actuació escultòrica sobre els cedres morts. S'inclou la direcció tècnica, l'actuació artística i
els tractaments per la conservació de la fusta.

573,20 €

Altres conceptes 573,20000 €

P-19 FR118242 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW
(fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de
brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

0,10 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-20 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

91,05 €

BR44DH2C u Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

91,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 FR612365 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

85,00 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 34,00704 €

B0111000 m3 Aigua 0,24422 €

Altres conceptes 50,74874 €

P-22 FR8200MO M2 Manteniment durant dos anys de les plantacions, arbrat i prats i zones estassades. S'inclou la
revisió i control de les plantacions efectuades, la retirada de les males herbes i el
manteniment del munch orgànic, l'adobat, les podes de formació d'arbres, arbustos i
entapissants, les segues de prats i gespes, els treballs fitosanitaris i tots els treballs
complementaris necessaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus de manteniment de
l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona i als plecs vigents.

0,65 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-23 FR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada per 1 travesser horitzontal al cap, de
fusta laminada de pi cuperitzat de 100x100mm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre
muntants de perfils de fusta laminada de pi cuperitzat de 100x1000mm, amb un travesser de
70x35mm de secció de pi laminat tracta, amb encastament dels muntants de 60cm en el
tererny tou i de 30 cm en roca, amb fixació amb tot-ú compactat en zones de tereny tou i
reïna epoxi de dos components en roca mare, inclosos elements auxiliars i proves de
resistència, amb previsió d'incorporació de punts de llum balis PALED cada 15m segons
detall.

40,37 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 0,68100 €

BR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada per 1 travesser horitzontal al cap, de
fusta laminada de pi cuperitzat de 70x70mm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre
muntants de perfils de fusta laminada de pi cuperitzat de 70x70mm, amb un travesser de
70x35mm de secció de pi laminat tracta, amb encastament dels muntants de 60cm en el
tererny tou i de 30 cm en roca

27,52050 €

Altres conceptes 12,16850 €

P-24 FR9FP6AA m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics

10,11 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,26950 €
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BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda

4,75200 €

Altres conceptes 5,08850 €

P-25 FRE613C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, 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)

48,68 €

B2RA9SB0 t 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 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,33625 €

Altres conceptes 45,34375 €

P-26 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

14,24 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,62000 €

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

4,70000 €

Altres conceptes 8,92000 €

P-27 H141U001 U Casc de seguretat per a us normal, de politilè, amb un pes de màxim 400 g, homologat
segons MT-1 classe N i E-AT.

1,78 €

Sense descomposició 1,78000 €

P-28 H142U001 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons
MT-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons MT-17
classe D.

8,73 €

Sense descomposició 8,73000 €

P-29 H143U001 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orellerres antisoroll, homologat
segons MT-2 classe D.

16,50 €

Sense descomposició 16,50000 €

P-30 H144U001 U Mascareta autofiltarant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons MT-9. 0,81 €

Sense descomposició 0,81000 €

P-31 H145U001 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjecció elastica al canell.

2,08 €

Sense descomposició 2,08000 €

P-32 H146U002 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antielàstica, falca amortidora per al taló llengueta de
manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques, homologades segons
MT-5 classe I grau A.

20,35 €

Sense descomposició 20,35000 €

P-33 HBBA1511 U Placa de senyalització de seguretat laboral de planxa d'acer llisa serigrafiada de 40x33 cm
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.

15,24 €

Sense descomposició 15,24000 €

P-34 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs. 0,10 €

Sense descomposició 0,10000 €

P-35 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1m d'alçària. 2,97 €

Sense descomposició 2,97000 €

P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

27,60 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 19,25000 €

Altres conceptes 8,08000 €

P-37 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

73,66 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

73,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

Cardedeu, novembre de 2018

Eliseu Guillamon Villalba
enginyer tècnic agrícola esp jardineria
col.legiat 2368 CETAFC
paisatgista AEP
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Obra 01 PRESSUPOST 678
Capítol CP  BOSQUET DE CAL PONS
Capítol (1) 01  TREBALLS EN LA VEGETACIÓ

1 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i trituració
i escampaada i situ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central bosquet 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 zona 4
3 marge de la baixada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 psdc 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central bosquet 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 marge de la baixada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 platans 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 psdc 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 F21R13D0 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central bosquet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 marge de la baixada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 zona 6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 psdc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F21R13EG u Tala controlada amb tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 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), inclosa la retirada amb camió grua especial, amb el tronc d'una sola peça per a la
confecció d'una escultura especial tipus Drac al mateix parc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cedre placeta torre vella 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FRE613C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, 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)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central bosquet 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 tilers 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 marge de la baixada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 alzines velles zona 7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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5 altres 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

6 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 psdc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central bosquet 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 marge de la baixada 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 platans 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 psdc 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 FR118242 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un
pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central bosquet 2.800,000 2.800,000 C#*D#*E#*F#
2 marge de la baixada zona 4 709,000 709,000 C#*D#*E#*F#
3 zona 6 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#
4 marges camí torre vella, zona 7 152,000 5,000 760,000 C#*D#*E#*F#
5 psdc 750,000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.269,000

9 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 FR612365 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma
o cautxú

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passeig 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

12 FR8200MO M2 Manteniment durant dos anys de les plantacions, arbrat i prats i zones estassades. S'inclou la revisió i control de
les plantacions efectuades, la retirada de les males herbes i el manteniment del munch orgànic, l'adobat, les
podes de formació d'arbres, arbustos i entapissants, les segues de prats i gespes, els treballs fitosanitaris i tots
els treballs complementaris necessaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus de manteniment de
l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona i als plecs vigents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central bosquet 2.800,000 2.800,000 C#*D#*E#*F#
2 marge de la baixada zona 4 709,000 709,000 C#*D#*E#*F#
3 zona 6 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#
4 marges camí torre vella, zona 7 152,000 5,000 760,000 C#*D#*E#*F#
5 psdc 750,000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.269,000

Obra 01 PRESSUPOST 678
Capítol CP  BOSQUET DE CAL PONS
Capítol (1) 02  ACTUACIONS ALS CAMINS

1 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, amb aportació puntual de material
seleccionat on calgui, i capa de tot-u final de 5cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camins interiors bosquet 127,000 2,000 254,000 C#*D#*E#*F#
2 entrades 65,000 2,000 3,000 390,000 C#*D#*E#*F#
3 camí de la torre nova 152,000 4,000 608,000 C#*D#*E#*F#
4 placeta casestes 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
5 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.457,000

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camins interiors bosquet 127,000 2,000 0,050 12,700 C#*D#*E#*F#
2 entrades 65,000 2,000 3,000 0,050 19,500 C#*D#*E#*F#
3 camí de la torre nova 152,000 4,000 0,150 91,200 C#*D#*E#*F#
4 placeta casestes 150,000 0,150 22,500 C#*D#*E#*F#
5 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,900

3 FD5A2031 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb excavació mecànica, reblert
de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 psdc 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

EUR
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4 FR9FP6AA m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camins interiors bosquet 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí de la torre nova 152,000 4,000 608,000 C#*D#*E#*F#
2 placeta casestes 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 758,000

6 39518111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 7 cm, amb capa de
trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 2 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de
5 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 4211 segons la DGC 6.1-IC/2003

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí de la torre nova 152,000 4,000 608,000 C#*D#*E#*F#
2 placeta casestes 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 758,000

Obra 01 PRESSUPOST 678
Capítol CP  BOSQUET DE CAL PONS
Capítol (1) 03  MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

1 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FQAF11E4 u Actuació escultòrica sobre els cedres morts. S'inclou la direcció tècnica, l'actuació artística i els tractaments per
la conservació de la fusta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FBB4Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix, referència PANEL INFORMATIVO CLÚNIA de HAPPYLUDIC
o equivalent, amb estructura d'acer, acabat corten i impressió digital a dues cares (texte i imatges de localització
a una cara i segons memòria de patrimoni a l'altra), col.locat sobre daus de formigó o ancorat a paviments.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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6 FR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada per 1 travesser horitzontal al cap, de fusta laminada de pi
cuperitzat de 100x100mm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils de fusta laminada de pi
cuperitzat de 100x1000mm, amb un travesser de 70x35mm de secció de pi laminat tracta, amb encastament
dels muntants de 60cm en el tererny tou i de 30 cm en roca, amb fixació amb tot-ú compactat en zones de
tereny tou i reïna epoxi de dos components en roca mare, inclosos elements auxiliars i proves de resistència,
amb previsió d'incorporació de punts de llum balis PALED cada 15m segons detall.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 FQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en autoclau classe IV i acabat amb oli de 2 components, de 1,8
m de llargària, amb respatller i base de fusta de 95x45mm i base de dos pals de secció quadrada de 10x10cm
col·locat en sec en perforació en el terreny, reblertes amb totú compactat, amb cargoleria inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 FQ11ALE2 u Subministrament i instal.lació de GOITA 2, element de senyalització de fusta de larix, avet douglas o similar
laminada i tractada autoclau de secció 8 x 24 cm, tot segons detall: amb base de grava-ciment compactada,
inscripcions ambientals i perforacions de visió.
De 200 cm alt (+50cm enterrada) per a senyalitzar d'ocells, inclosa silueta d'ocell col.locada segons detall

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 678
Capítol CP  BOSQUET DE CAL PONS
Capítol (1) 04  SEGURETAT I SALUT

1 H141U001 U Casc de seguretat per a us normal, de politilè, amb un pes de màxim 400 g, homologat segons MT-1 classe N i
E-AT.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H142U001 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons MT-16, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament homologat segons MT-17 classe D.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H143U001 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orellerres antisoroll, homologat segons MT-2 classe D.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H144U001 U Mascareta autofiltarant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons MT-9.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H145U001 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior i subjecció elastica al canell.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H146U002 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antielàstica, falca amortidora per al taló llengueta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles
i puntera metàl.liques,  homologades segons MT-5 classe I grau A.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 HBBA1511 U Placa de senyalització de seguretat laboral de planxa d'acer llisa serigrafiada de 40x33 cm fixada mecànicament
i amb el desmuntatge inclòs.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1m d'alçària.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

EUR





Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

PRESSUPOST Data: 30/11/18 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 678

Capítol CP Bosquet de Cal Pons

Capítol (1) 01 Treballs en la vegetació

1 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada i trituració i escampaada i situ (P - 6)

19,15 13,000 248,95

2 E21R11A0 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 2)

52,14 18,000 938,52

3 F21R13D0 u Tala controlada tècniques de grimpada d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 7)

203,03 10,000 2.030,30

4 F21R13EG u Tala controlada amb tècniques de grimpada d'arbre de 15 a 20 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), inclosa la retirada amb camió
grua especial, amb el tronc d'una sola peça per a la confecció d'una
escultura especial tipus Drac al mateix parc. (P - 8)

2.072,35 1,000 2.072,35

5 FRE613C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb tècniques
de grimpada, 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 - 25)

48,68 37,000 1.801,16

6 F21R40B0 u Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 10)

53,18 14,000 744,52

7 F21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 9)

17,02 30,000 510,60

8 FR118242 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada
autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una
amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més
de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 19)

0,10 6.269,000 626,90

9 FR44DH2C u Subministrament de Platanus x acerifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 20)

91,05 15,000 1.365,75

10 FR612365 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 21)

85,00 15,000 1.275,00

11 FRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 26)

14,24 15,000 213,60

12 FR8200MO M2 Manteniment durant dos anys de les plantacions, arbrat i prats i zones
estassades. S'inclou la revisió i control de les plantacions efectuades,
la retirada de les males herbes i el manteniment del munch orgànic,
l'adobat, les podes de formació d'arbres, arbustos i entapissants, les
segues de prats i gespes, els treballs fitosanitaris i tots els treballs
complementaris necessaris, segons el definit a les NTJ i al plec tipus
de manteniment de l'APEVC-DIPUTACIÓ de Barcelona i als plecs
vigents.  (P - 22)

0,65 6.269,000 4.074,85

TOTAL Capítol (1) 01.CP.01 15.902,50

Obra 01 Pressupost 678

Capítol CP Bosquet de Cal Pons

EUR



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del
camí d´accés a la Torre Nova.

PRESSUPOST Data: 30/11/18 Pàg.: 2

Capítol (1) 02 Actuacions als camins

1 F227T00A m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90%
PM, amb aportació puntual de material seleccionat on calgui, i capa de
tot-u final de 5cm (P - 11)

1,93 1.457,000 2.812,01

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 12)

17,59 200,900 3.533,83

3 FD5A2031 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de
60x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de
grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P -
15)

13,75 32,000 440,00

4 FR9FP6AA m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa
amb mitjans mecànics (P - 24)

10,11 140,000 1.415,40

5 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 13)

0,33 758,000 250,14

6 39518111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T42 format per paviment de mescla
bituminosa en calent de 7 cm, amb capa de trànsit de mescla
bituminosa discontínua BBTM de 2 cm, capa intermèdia de mescla
bituminosa contínua AC de 5 cm, amb base de tot-u artificial sobre
esplanada E1, secció del ferm 4211 segons la DGC 6.1-IC/2003 (P - 1)

14,28 758,000 10.824,24

TOTAL Capítol (1) 01.CP.02 19.275,62

Obra 01 Pressupost 678

Capítol CP Bosquet de Cal Pons

Capítol (1) 03 Mobiliari i senyalització

1 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, amb un
volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 5)

45,62 1,000 45,62

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

3,56 1,000 3,56

3 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 3)

9,12 1,000 9,12

4 FQAF11E4 u Actuació escultòrica sobre els cedres morts. S'inclou la direcció
tècnica, l'actuació artística i els tractaments per la conservació de la
fusta. (P - 18)

573,20 1,000 573,20

5 FBB4Z000 u Panell informatiu de 75x200 cm i 10 cm de gruix, referència PANEL
INFORMATIVO CLÚNIA de HAPPYLUDIC o equivalent, amb
estructura d'acer, acabat corten i impressió digital a dues cares (texte i
imatges de localització a una cara i segons memòria de patrimoni a
l'altra), col.locat sobre daus de formigó o ancorat a paviments. (P - 14)

1.206,30 1,000 1.206,30

6 FR9AUJEG m Tanca model EG de 100 cm d'alçada lliure, formada per 1 travesser
horitzontal al cap, de fusta laminada de pi cuperitzat de 100x100mm,
fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils de fusta
laminada de pi cuperitzat de 100x1000mm, amb un travesser de
70x35mm de secció de pi laminat tracta, amb encastament dels
muntants de 60cm en el tererny tou i de 30 cm en roca, amb fixació
amb tot-ú compactat en zones de tereny tou i reïna epoxi de dos
components en roca mare, inclosos elements auxiliars i proves de
resistència, amb previsió d'incorporació de punts de llum balis PALED
cada 15m segons detall. (P - 23)

40,37 25,000 1.009,25

EUR
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7 FQ11JCEG u Banc de posts de castanyer, tipus puntal tractat en autoclau classe IV i
acabat amb oli de 2 components, de 1,8 m de llargària, amb respatller
i base de fusta de 95x45mm i base de dos pals de secció quadrada de
10x10cm col·locat en sec en perforació en el terreny, reblertes amb
totú compactat, amb cargoleria inoxidable. (P - 17)

238,00 6,000 1.428,00

8 FQ11ALE2 u Subministrament i instal.lació de GOITA 2, element de senyalització de
fusta de larix, avet douglas o similar laminada i tractada autoclau de
secció 8 x 24 cm, tot segons detall: amb base de grava-ciment
compactada, inscripcions ambientals i perforacions de visió.
De 200 cm alt (+50cm enterrada) per a senyalitzar d'ocells, inclosa
silueta d'ocell col.locada segons detall (P - 16)

418,30 6,000 2.509,80

TOTAL Capítol (1) 01.CP.03 6.784,85

Obra 01 Pressupost 678

Capítol CP Bosquet de Cal Pons

Capítol (1) 04 Seguretat i salut

1 H141U001 U Casc de seguretat per a us normal, de politilè, amb un pes de màxim
400 g, homologat segons MT-1 classe N i E-AT. (P - 27)

1,78 5,000 8,90

2 H142U001 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal
homologada segons MT-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament homologat segons MT-17 classe D. (P - 28)

8,73 5,000 43,65

3 H143U001 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orellerres
antisoroll, homologat segons MT-2 classe D. (P - 29)

16,50 5,000 82,50

4 H144U001 U Mascareta autofiltarant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons MT-9. (P - 30)

0,81 5,000 4,05

5 H145U001 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i
subjecció elastica al canell. (P - 31)

2,08 5,000 10,40

6 H146U002 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antielàstica,
falca amortidora per al taló llengueta de manxa, de desprendiment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques, homologades segons
MT-5 classe I grau A. (P - 32)

20,35 5,000 101,75

7 HBBA1511 U Placa de senyalització de seguretat laboral de planxa d'acer llisa
serigrafiada de 40x33 cm fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs. (P - 33)

15,24 5,000 76,20

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1m d'alçària. (P - 35) 2,97 12,000 35,64

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs. (P - 34)

0,10 200,000 20,00

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

27,60 0,500 13,80

11 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 37)

73,66 0,500 36,83

TOTAL Capítol (1) 01.CP.04 433,72

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/11/18 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.CP.01  Treballs en la vegetació 15.902,50

Capítol (1) 01.CP.02  Actuacions als camins 19.275,62

Capítol (1) 01.CP.03  Mobiliari i senyalització 6.784,85

Capítol (1) 01.CP.04  Seguretat i salut 433,72

Capítol 01.CP  Bosquet de Cal Pons 42.396,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.396,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.CP  Bosquet de Cal Pons 42.396,69

Obra 01 Pressupost 678 42.396,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.396,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 678 42.396,69

42.396,69

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/11/18 Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol (1) %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.CP.01  Treballs en la vegetació 37,51

Capítol (1) 01.CP.02  Actuacions als camins 45,46

Capítol (1) 01.CP.03  Mobiliari i senyalització 16,00

Capítol (1) 01.CP.04  Seguretat i salut 1,02

Capítol 01.CP  Bosquet de Cal Pons 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.CP  Bosquet de Cal Pons 100,00

Obra 01 Pressupost 678 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 678 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 42.396,69

6 % Benefici industrial SOBRE 42.396,69............................................................................ 2.543,80

13 % Despeses generals SOBRE 42.396,69....................................................................... 5.511,57

Subtotal 50.452,06

21 % IVA SOBRE 50.452,06................................................................................................. 10.594,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 61.046,9961.046,99

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SEIXANTA-UN MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )

Cardedeu, novembre de 2018

Eliseu Guillamon Villalba
enginyer tècnic agrícola esp jardineria
col.legiat 2368 CETAFC
paisatgista AEP
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Plec de condicions generals 
 
 
1 Objecte del plec i àmbit d’aplicació 
 
1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tècniques 
 
 El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les 
especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran les obres descrites a la 
memòria valorada. 
 
1.2 Àmbit d’Aplicació 
 
 Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte 
d’aquest Projecte, en tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i restaran incorporades al Projecte. En tot cas 
les condicions establertes en el Contracte d’Obres prevaldrà per sobre d’aquestes 
Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells. 
 
 En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques 
s’entendrà que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus 
títols en quant no s’oposin per ésser menys restrictives a l’establert en disposicions 
legals vigents. 
 
1.3 Disposicions Generals 
 
 En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a 
ell seran d’aplicació els següents documents: 
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
Real Decret Legislatiu 2/2000 .- de 16 de juny de 2000 per el que s’aprova el Text  
 
Refós de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques . 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 
Poblacions. Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de 
Setembre de 1986. 
 
Normes provisionals per a la redacció de projectes d’Aprovisionament i 
Sanejament de poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors). 
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Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i 
disposicions complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951. 
 
Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la 
construcció i obres públiques. 
 
Reglament d’armes i explosius.- Aprovació per Decret de 27 de Desembre de 1944 
(actualització). 
 
O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre 
senyalització de les obres. 
 
Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 
 
Reial Decret 16/1987 referent a Seguretat i Salut en les obres. 
 
Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 
i 017, annexes el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del 
Ministre d’Indústria i Energia de 19 de Desembre de 1977. 
 
Instrucció per el projecte i l’execució d’obres de formigó de massa o armat EHE 
actualment en vigor. 
 
Instruccions per el Projecte i Execució d’obres de formigó pretensat  
 
EHE en vigor. 
 
Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües.- 
Aprovat per O.M. de 7 de Gener de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per 
O.M. de 23 d’agost de 1949. 
 
Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-
72).- O.M. de 10 de maig de 1973. 
 
Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980). 
 
Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament 
d’aigües, aprovat per O.M. de 28 de Juliol de 1974. 
 
Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 
formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960. 
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Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- 
Decret, de la Presidència del Govern. 
 
Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- Ordre del Ministeri 
d’Obres Públiques de Juny de 1997. 
 
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de 
construcció. En vigor (RY-BS) 1999 
 
Normes HTM-73.- De l’Institut Eduardo Torroja. 
 
Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. 
de 5 de Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974. 
 
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE. 
 
Instal·lacions de transport i línies en general.- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10 
d’Abril). 
 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri 
d’Indústria de 20 de Setembre de 1973. 
 
Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- 
Ordre del Ministeri d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973. 
 
Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d’energia elèctrica d’alta 
tensió en els serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 
de Juliol) 
 
Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 
de Novembre. 
 
Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament 
electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de 
desembre de 1977. 
 
Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 
1939. 
 
Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d’Agost). 
 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 

Plec de condicions tècniques generals 

  

Pàgina 4 de 29 

Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del sòl del Centre d’Estudis i 
Experimentació d’Obres Públiques. 
 
Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU). 
 
Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de 
l’habitatge de 17 de Gener de 1963. 
 
Norma MV 102-1975.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació. 
 
Norma MV 103-1972.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació. 
 
Norma MV 104-1966.- Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació. 
 
Norma MV 105-1967.- Reblons d’acer. 
 
Norma MV 106-1968.- Cargols ordinaris i calibrats, cargols i volanderes d’acer per 
estructures d’acer laminat. 
 
Norma MV 107-1968.- Cargols d’alta resistència per estructures d’acer. 
 
Instrucció del ministeri d’Obres públiques referent al projecte i obra de Carreteres 
i vials següents: 
 1.-Instrucción de Carreteres 3.1.IC de 1999 
 2.-Instrucción 5.1. i 5.2. IC: sobre drenatge i drenatge superficial 
 3.-Instrucció 6.1 i 6.2 IC. sobre secció de ferm flexibles 1989 
 4.-Instrucció 8.1. IC. de senyalització vertical de 1999 
 5.-Instrucció 8.2. IC de marques vials 
 6.-Instrucció 8.3 IC de senyalització d’obres (1994) 
 
Instruccions ME-762 d’estructures d’acer, de l’Institut Eduardo Torroja de la 
Construcció i del Ciment. 
 
Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials 
bituminosos”. Decret 2752/1971, del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971. 
 
Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la 
comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc. 
 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del 
Ministeri de l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 
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Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- 
Aprovat per  O.M. de 6 de Febrer de 1976. i posterior modificacions aprovades . 
 
Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. 
Ordre del Ministeri de l’habitatge de 15 de Febrer de1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a 
terra” Ordre del Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del 
Ministeri de l’habitatge de 12 d’Abril de 1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: 
Alicatats”. ordre del Ministeri de l’habitatge de 25 de Maig de 1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre 
del Ministeri de l’habitatge de 4 de Juny de 1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAT.- “Cobertes: Terrats transitables”. 
Ordre el Ministeri de l’habitatge de 6 de Juny de 1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RSS.- Revestiments de terres: Soleres” 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 4 d’Octubre de 1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAN- “Cobertes: terrat no transitat”. Ordre 
del Ministeri de l’Habitatge  de 3 de Desembre de 1973. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FCA.- “Façanes Fusteria d’Acer”. Ordre del 
Ministeri de l’Habitatge  de 28 de Gener de 1974. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa 
Tensió”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 13 d’Abril de 1974.  
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiments de Paraments: 
Guarnits i lliscats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 25 d’Abril de 1974. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. 
Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 27 de Juliol de 1974. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPE.- “Revestiment de Paraments: 
Arrebossats” Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 5 de Novembre de 1974. 
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Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. 
Desmunts: Demolicions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de  Febrer de 
1975. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EHV.- “Estructures de formigó armat: 
Bigues”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 24 de Febrer de 1975. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEI.- “Instal·lacions d’ Electricitat: 
Enllumenat interior”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 8 de Novembre de 
1975. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre 
del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de Desembre de 1975. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny. 
Desmuntatge: Buidats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 1 de Març de 1976. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: 
Gravitatòries”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 10 de Juny de 1976.- 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny. 
Desmuntatges: Rases i Pous”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 29 de 
Desembre de 1976. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny. 
Desmuntatges: Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 25 de Març 
de 1977”. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. 
Sanejament: Drenatges i drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge  de 18 
d’Abril de 1977. 
 
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions:  
Talús”. Ordre del Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 
1977. 
 
Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 
 
Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe 
  
Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with 
Rubber Gaskets. 
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Norma ASTN C478.- Precast Reinforced  Concrete Manhola Risers and Tops. 
 
Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe. 
 
Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer 
Pipe. 
 
Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm 
Drains and Sewers. 
 
Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, 
Storm Drain and Culvert Pipe. 
 
Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole 
Structure and Pipe. 
 
Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile. 
 
Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a  (Pressure). 
 
Norma “Pipe, Asbestos, - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure) 
 
Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.-  SS-P331c 
 
Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.-  
AWWA CHOOT. 
 
Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 
 
Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 
 
Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 
 
Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe. 
 
Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile. 
 
Norma ASTM C465.- Additius químics. 
 
 Serán de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions 
tècniques aprovades per DIPUTACIÓ DE BARCELONA i els seus organismes  com 
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per exemple, el Plec de Qualitat en les obres, el Plec de Prescripcions tècniques de 
Parcs i Jardins, el Plec de mesures mediambientals i de seguretat vial. 
 En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o 
Reglaments oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb 
les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-
les. 
 
 
2 Condicions generals 
 
2.1 Documents del Projecte 
 
 S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al 
contracte i que són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. Aquests capítols, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, 
Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total. 
 
 La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: 
Memòria, annexes, amidaments i pressupostos parcials. 
 
 Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió 
fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
 
 Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior 
constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar 
modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns 
documents contractuals. 
 
 El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin 
derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
 En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevalien sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
 El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o 
viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós 
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documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats 
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 
 
2.2  Direcció d’obra 
 
 Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li 
assigna la legislació Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal 
col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al 
Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti 
en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 
 
 Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’Obra, inclòs 
explícitament a l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a 
judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions 
legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista. 
 
 La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció 
d’Obra són pràcticament ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, 
s’entén així que en indicar Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix 
dita expressió són presumiblement delegables. 
 
 Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les 
obres que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són 
les següents: 
 
- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals. 
- Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions 
corresponents deixin a la seva decisió. 
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 
plànols, condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es 
modifiquin les condicions del Contracte. 
- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta. 
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el 
normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en 
el seu cas, les propostes corresponents. 
- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels 
particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i 
ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis 
i servituds relacionades amb les mateixes. 
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- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, 
la direcció immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició 
el personal, material de l’obra i maquinària necessària. 
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en 
els documents del contracte. 
- Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les 
obres, conforme a les normes legals establertes. 
- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al 
normal compliment de les funcions a aquest encomanades. 
- Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra. 
 
2.3 Organització i Representació del Contractista. 
  
 El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les 
diferents funcions del personal que compromet en la realització dels treballs, 
incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb 
independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides 
vàries d’elles per una mateixa persona. 
 
 El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al 
front de les obres per representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en 
el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat, i Plecs de Licitació. 
 
 Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació 
d’Enginyer Superior i l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció 
d’Obra, i haurà de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs i no podrà 
ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per part d’aquella. 
 
 Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de 
les persones que dependran de l’esmentat representant, han de tenir 
comandament i responsabilitat en sectors de l’obra, sent obligat, al menys, que 
existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior responsable del control 
de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-
se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 
 
 El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del 
personal de la seva organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de 
l’encarregat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació posterior, 
només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre 
d’aquesta. 
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 Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció 
d’Obra, acordaran els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i 
procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així 
com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. 
 
2.4 Documents a lliurar al Contractista. 
 
 Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció 
d’Obra lliuri al Contractista poden tenir un valor contractual o merament 
informatiu, segons el seu detall a continuació: 
 
2.4.1 Documents contractuals. 
 
 Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de 
Contractació i les Administracions Públiques. 
 
 En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre 
document del Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els 
incidents de contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot 
l’anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l’esmentada 
documentació si s’indica expressament en els Plecs de Licitació. 
 
2.4.2 Documents informatius 
 
 Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal 
procedència s’exigeixi en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, 
condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de maquinària, de 
condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen 
habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 
conseqüència, hauran d’acceptar-se tant sols com a complements de la 
informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
 Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar 
del seu defecte o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al 
contracte, al planejament i a l’execució de les obres. 
Compliment de les ordenances i normativa vigents 
 
 El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per 
qualsevol concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, 
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encara que no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document 
de caràcter contractual. 
 
 Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis 
públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin 
perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així com del medi ambient, per 
l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
 
 El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu 
acabament, les servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris. 
Obligacions i Drets del Contractista. 
 
2.6 Obligacions Generals corresponents al Contractista. 
 
a)  Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que 
calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 
l’obra. 
 
b)  Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en 
aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures 
preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent 
en matèria de seguretat i higiene en el treballs. 
 
c)  Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de 
replanteig de l’obra. 
 
d)  Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar 
les intervencions dels subcontractistes. 
 
e)  Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements 
constructius que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per 
iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o 
prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits 
per les normes d’aplicació. 
 
f)  Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a 
les anotacions que es practiquin en el mateix. 
 
g)  Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
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h)  Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció 
provisional i definitiva. 
 
i)  Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant 
l’obra. 
 
2.6.2 Verificació dels documents del projecte. 
 
 Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de 
l’obra contractada o, en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents. 
 
2.6.3 Pla de Seguretat i Salut 
 
 El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte 
de Seguretat i Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de 
l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa. 
 
2.6.4 Oficina a l’obra 
 
 El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o 
tauler adient, en el qual poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina 
tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
 
- El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu 
cas, redacti la Direcció Facultativa. 
- La llicència d’Obres. 
- El llibre d’Ordenances i Assistències. 
- El llibre d’Incidències. 
- El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades als articles 
corresponents. 
 
 Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció facultativa, 
convenientment condicionada per que en ella es pugui treballar amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
2.6.5 Presència del constructor a l’obra  
  
 El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció 
Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva disposició per 
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a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les 
dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 
2.6.6 Treballs no estipulats expressament. 
 
 És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara quant no s’hagi expressament 
determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu 
esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins dels límits de 
possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus 
d’execució. 
 
2.6.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte. 
 
 Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions 
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor; per part 
seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva 
signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions 
que rebi. 
 
 Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests 
cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a 
qui la hagi dictat, la qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho 
sol·licités. 
 
 El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 
interpretació i execució del que s’ha projectat. 
 
2.6.8 Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa. 
 
 Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la 
Direcció d’Obra, davant la Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació; el 
Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant 
exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus 
de reclamacions. 
 
2.6.9 Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció d’Obra 
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 El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal 
encarregat per aquest de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la 
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements. 
 
 Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb 
l’estipulat a l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin 
interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
2.6.10 Faltes del personal 
 
 La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves 
instruccions, manifesta incompetent o negligència greu que comprometin o 
pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti de 
l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.  
 
 El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres 
contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de 
Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l’obra. 
 
 
3 Descripció de les obres 
 
3.1 Documents que defineixen les obres i ordres de prelació 
 
 Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques 
Generals i Particulars 
 
3.1.1 Plànols 
  
 Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la 
seva adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, 
amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà la Propietat al 
Contractista. 
 
3.1.2 Plànols complementaris 
  
 El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols 
complementaris d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar-
se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols sol·licitats en aquestes 
condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) 
dies. 
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3.1.3 Interpretació dels plànols 
 
 Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada 
al Director de l’Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions 
necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en els 
plànols. 
 
3.1.4 Confrontació de plànols i mides 
 
 El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots 
els plànols que l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de 
l’Obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran 
sempre sobre les mides a escala. 
 
 El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les 
cotes abans d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi 
pogut evitar de fer. 
 
3.1.5 Contradiccions, omissions o errades en la documentació 
 
 L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i 
omès en els Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots 
aquests documents. 
 
 En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de 
Prescripcions, preval el prescrit en aquests últims. 
 
 Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de 
l’Obra, que siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la 
intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser 
realitzats, no només no eximeix al Contractista de l’obligació d’executar aquests 
detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran 
d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats. 
 
 Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns 
croquis que proposaran al Director d’Obra per la seva aprovació i posterior 
execució i abonament. 
 
 En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en 
aquests documents pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir-se 
perceptivament a l’Acta de Comprovació del Replanteig. 
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3.1.6 Descripció de les obres en el Plec de Prescripcions 
 
 En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de 
les obres a les que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà 
d’aplicar-se, a més de l’establert en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
 En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
prevegi diferents opcions per a determinat material, sistema d’execució, unitat 
d’obra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament 
la que sigui d’aplicació. 
 
 
4 Despeses a càrrec del contractista 
 
 Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses 
provisionals de Serveis. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i 
materials. 
- Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament 
o robatori. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
- Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 
- Despeses d’accés i vials provisionals. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en 
els preus unitaris contractats. 
 
 
5 Replanteig de les obres 
 
 El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la 
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Direcció. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall 
que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. 
Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a 
càrrec del Contractista. 
 
 
6 Materials 
 
 Si les procedències de materials fossin fixades en els documents 
contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades 
procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra. 
 
 Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials 
procedents de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables 
només en els documents informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar 
altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret 
a un nou preu unitari. 
 
 El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc., que es presentin per l’aportació de material així com la seva 
retirada a abocadors controlats. 
 
 El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les 
dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
 
7 Desviaments provisionals 
 
 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les 
carreteres, camins o accessos provisionals per al desviament, que imposin les 
obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord 
amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
 Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que 
per tal motiu figurin en el pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a 
despesa general del contractista. 
 
 Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les 
obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per 
facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
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 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, 
passos provisionals i altres obres necessàries per a la circulació interior de l'obra o 
per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la 
propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els 
esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació. 
 
 La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals 
serà a càrrec del contractista. 
 
 
8 Abocadors 
 
 La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
 Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el 
material de l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per 
terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no 
complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar 
l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar 
majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
 El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells 
materials sobrants de l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats. 
 
 
9 Servituds i serveis afectats 
 
 Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i 
Organismes corresponents. 
 
 Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al 
Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1. 
 
 
10 Preus unitaris 
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 El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el 
que s'aplicarà en els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada 
unitat d'obra. 
 
 Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen 
sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no 
figurin en la descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els 
següents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon 
d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els materials 
usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots 
tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat 
corresponent i els costos indirectes. 
 
 La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus 
núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no 
podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats 
totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en 
el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura 
una advertència a l'efecte. 
 
 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada 
unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és 
exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del conceptes que 
comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la 
unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
 
11 Partides alçades 
 
 Les partides que figuren com a "pagament íntegre" en les Prescripcions 
Tècniques particulars, en els quadres de preus o en els Pressupostos parcials o 
generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als 
quals corresponen. 
 
 Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus 
núm. 1 i, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
 
12 Termini de garantia 
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 El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la 
Recepció Provisional, llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest 
termini. 
 
 Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, abalissament, senyalització i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de 
Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 
 
 
13 Conservació de les obres 
 
 Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, 
acabaments, entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin 
necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, balissament, senyalitzacions i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
 El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres 
fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte 
seran a compte del Contractista. 
 
 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin 
deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en 
compte al càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses 
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 
convenients. 
 
 
14 Existència de trànsit durant l'execució de les obres 
 
 L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant 
l'execució de les obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del 
Contractista. El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les 
interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals 
que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
contracte.  
 
 Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels 
vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap 
moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la 
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necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà 
com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 
 
 
15 Interferència amb altres contractistes 
 
 El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període 
d'execució de les obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres 
complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o 
altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres 
a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi 
d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada 
execució per fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran 
ser en cap moment objecte de reclamació. 
 
 
16 Existència de servituds i serveis existents 
 
 Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de 
servituds de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o 
bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la substitució o reposició de 
serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 
l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 
 
 El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o 
propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i 
localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs 
d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte 
de reclamació. 
 
 
17 Desviament de serveis 
 
 Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el 
plànols i dades de què disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà 
d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
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 Si l'arquitecte Director es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i 
Organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. 
 
 Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses 
interessades recapten la col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar 
l'ajuda necessària. 
 
 
18 Mesures d'ordre i seguretat 
 
 El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat 
necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
 
 En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable 
durant l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el 
seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el 
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la 
legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la 
contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers, segons la normativa vigent. 
 
 
19 Control de qualitat de les obres 
 
 La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de 
materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 
l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció. 
 
19.1 Definició 
 
 S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i 
sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient de que totes les 
estructures, components i instal·lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, 
Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. 
 
 El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
- Qualitat de matèries primeres. 
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 
fabricació. 
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 
- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 
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19.2 Programa de Control de Qualitat. 
 
19.2.1 Procediments, Instruccions i Plànols 
 
 Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, 
s’hauran d’executar d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o 
altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament l’especificat en els 
plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 
 
19.2.2 Control de materials i serveis comprats 
  
 El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que 
haurà de quedar documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 
 
 Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que 
els materials estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els 
corresponents informes d’inspecció degudament avalats amb els resultats i 
certificats dels assaigs realitzats. 
 
19.2.3 Maneig, emmagatzematge i transport 
 
 El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments 
i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig 
i emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’Obra. 
 
19.2.4 Processos especials 
 
 Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran 
realitzades i controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant 
procediments homologats d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions 
aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 
 El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests 
requisits. 
 
19.2.5 Gestió de la documentació 
 
 S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de 
l’obra de forma que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat 
dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de Qualitat. 
 
19.3 Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts d’Inspecció 
 (P.P.I.) 
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 La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant 
el previst al 1.19.2., per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la 
data programada d’inici de l’activitat o fase. 
 
 El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels 
següents conceptes, quan siguin aplicables: 
 
- Descripció i objecte del Pla 
- Codis i normes aplicables. 
- Materials a utilitzar 
- Plànols de construcció (número i denominació) 
- Procediments de construcció prevists pel Contractista. 
- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 
- Proveïdors i subcontractistes. 
- Embalatge, transport i emmagatzematge. 
- Marcat i identificació. 
 
 Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i 
proves. 
 
 Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document 
que consistirà en un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, 
inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota l’activitat o fase d’obra. 
 
 Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels 
plànols i procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del 
Contractista en els controls a realitzar. 
 
 Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència 
(mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les 
inspeccions, proves i assaigs programats. 
 
19.4 Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat 
 
 Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions 
que contrau en compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i 
fins a un 1,5% del Pressupost d’Execució Material. 
 
19.5 Nivell de Control de Qualitat 
 
 En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el 
tipus i número d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de 
l’obra per controlar la qualitat dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs 
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es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per determinar la seva freqüència, 
es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 
 
 El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs 
per tal d’aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar 
controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats 
per resultats no acceptables seran de compte del Contractista. 
 
19.6 Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 
 
 El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra 
un Tècnic Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 
 
 
20 Començament de l’obra, ritme d’execució dels treballs 
 
 El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el 
Plec de Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins 
dels períodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del 
termini exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials assenyalats 
donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 
196 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
 Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la 
Direcció Facultativa del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d’antelació. 
 
20.1 Ordre dels treballs 
 
 En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la 
contracta, llevat d’aquells casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi 
convenient la seva variació la Direcció Facultativa. 
 
 
21 Modificació del projecte i termini 
 
21.1 Modificacions del projecte per raons d’interès públic degudes a causes 
 imprevisibles. 
 
 Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del 
projecte, el seu pressupost i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació 
competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els 
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elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de 
conformitat amb el previst a l'article 92 quáter de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’Economia Sostenible (LES). 
 
 No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu 
objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del 
mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament 
independent o adreçada a satisfer necessitats noves no contemplades en la 
documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser contractades de 
forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP. 
 
21.2 Modificacions del projecte degudes a causes previsibles. 
 
 Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per (l’article 92 ter, de la 
llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES)) el projecte es podrà 
modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la 
modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la 
concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-
se de forma objectiva. 
 
 
22  Pròrroga per causa de força major 
 
 Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos 
possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga 
proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la 
Direcció d’Obra. Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció 
d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i l’endarreriment 
que per això s’originarà en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 
que per aquesta causa sol·licita. 
 
 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra. 
 
 El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 
d’obres estipulats, adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la 
Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no se li 
haguessin proporcionat. 
 
 
23 Compliment defectuós de la prestació 
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 S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte 
les següents: 
 
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les 
Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i 
persones. 
 
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les 
Obres que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del 
propi contractista i d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 
 
 La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es 
puguin determinar en el present projecte, en concret serà obligatori mantenir els 
itineraris de vianants...(ex: cas d’obres en voreres). 
 
 En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran 
els límits de les penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la 
Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del 
que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres. 
 
 
 
 
24 Condicions generals d’execució 
 
 Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les 
modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri la Direcció d’Obra al 
Contractista dins de les limitacions pressupostades. 
 
24.1 Obres ocultes 
 
 De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a 
l’acabament de l’Obra, s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament 
definits; aquests documents s’estendran per duplicat, lliurant-se’n un a la Direcció 
Facultativa i l’altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests 
plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
 
24.2 Treballs defectuosos 
 
 El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i 
de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de 
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responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests 
treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d’ obra, que sempre 
s’entendran estesos i abandonats a bon compte. 
 
 Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció 
Facultativa observa vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials 
emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui 
en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la 
recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses de 
la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l’enderrocament 
i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui 
ho resoldrà. 
 
24.3 Vicis ocults 
 
 Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis 
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 
moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui 
necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. 
 
 Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que 
els vicis existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 
 
 
 
 
Cardedeu, novembre de 2018 
 
 
 
 
Eliseu Guillamon Villalba 
enginyer tècnic agrícola esp. jardineria i paisatgista AEP 
col.legiat núm.: 2.368 al CETAFC 
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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 
 
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 aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de 
formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
- 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 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
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 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 2 de 98 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0315600,B0312010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la 
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements 
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que 
se n'extraguessin.  
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 DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie 
de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
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- Continguts màxims d'impureses:  
- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  
reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en 
pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
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-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 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-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui 
una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un 
anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
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- 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 matxuqueig 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 obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% 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: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- 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%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant 
els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
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sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en 
un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o 
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
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- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 
control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar 
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per 
realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 
condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta 
a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de 
l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
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- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder 
realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o 
illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense 
els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació 
de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332P10,B0332020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’ una planta legalment autoritzada per 
al tractament d’aquests residus 
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 
 CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
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 DF. 
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 PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les condicions mes 
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desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d’aigua. 
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 i protecció de cobertes 
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 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
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: 
- 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: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  
reciclat 
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peç a 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, amb TMA < 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), amb  TMA < 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 i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE EN 933-3: <= 35% 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):   
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en S i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats naturals: < 1% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: < 2% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d’escóries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1, Art. 7): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
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% 
 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà  <= 1% per a 
granulats gruixuts 
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 EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
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 DF 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. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
L’entrega de granulat a l’obra haurà d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el 
que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació del granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- 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 la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció notificat (inclou auditoria inicial i 
auditories periòdiques del control de producció en fàbrica). 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o 
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma UNE EN 12620 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* 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) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
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B037R000,B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica 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 DF 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. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment 
per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La DF 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│────────────────────────────────── │ 
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│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│  

│     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 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/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. 
* 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. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
 - Terra adequada 
 - Terra tolerable 
 - Terra sense classificar 
 TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui 
o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat  amb compactació al 95% PN: >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d’obra de fàbrica: >= 20 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 14 de 98 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de 
procurar estendr e-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè ncia indicada durant la seva 
execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d’identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedènci a del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de 
compactació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 
l’ús del material corresponent en l’execució. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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 apli cables 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 te mps 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. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 
de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
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  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ 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  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ 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 durab ilitat especificades al capítol 7 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 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, quí miques 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. 
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       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ 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    │ 

│                                       │    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, quí miques 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. 
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 intempè rie 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 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 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 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. 
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, 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. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
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marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció,  
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció:   
     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 
especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o 
additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que 
acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA 
DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització 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 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 
-  Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
 Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de 
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les característiques físiques químiques i mecàniqu es mitjançant la realització d’assaigs d'identificació i, si es el cas, d’assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà  o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per comprovar que 
no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver 
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 
l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal 
de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l’altra per a ser conservada 
preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el 
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552100,B0552460. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  
- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un 
polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble 
en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura ambient.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 
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que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una 
agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% 
Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
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¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en 
escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la seva penetració mínima 
i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.  
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- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els dos primers 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el 
quart, precedits d'un guió (-), representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la 
dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
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¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers 
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer 
precedit d'un guió(-) representa el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui 
majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  
- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
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¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 
TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es 
pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins 
a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les 
cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, 
i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en 
cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva 
homogeneïtat prèviament a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil 
netejar-les desprès de cada aplicació.  
  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar 
d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser 
transportat, a més d'una vàlvula per a poder prendre mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de 
termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï 
més de deu graus Celsius (10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics per al seu transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades 
per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim d'emmagatzematge i la 
necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i 
emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i 
recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación.  
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes 
bituminosos multigrado.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics durs:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics multigrau:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
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- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de 
productes carbonosos, ni betums oxidats.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 
13808:  
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma 
corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons UNE-EN 12607-1):  

- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb polímers. 
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers. 
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 
13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son 

conforme a les especificacions exigides.  
Control addicional:  
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 

vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control en el moment d'utilització:  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
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- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents:  
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el fabricat en obra:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 

d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de 

contrast, en cas que sigui necessari.  
Control en el moment d'utilització:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 
d'emmagatzematge. 

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de 
contrast, en cas que sigui necessari.  

Control addicional:  
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 

d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 

necessari.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i 

l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 

necessari.  
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CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc 

d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 

necessari.  
Control de recepció en betums fabricats en obra:  
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la canonada de sortida de la 

instal·lació de fabricació del lligant.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i 

l'entrada del mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui 

necessari.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a 
les taules de l'article corresponent del PG-3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix 
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 30 de 98 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i 

l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 

fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 
massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma 

UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
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¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per 
tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 
informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la 
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biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de 
ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 

designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit 

elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  
- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on 

es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control 
de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a 
ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 

s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 

d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 

experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 

instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  
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Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la 
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si 
l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran 

les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex 
C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el 
tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, 
les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals 

de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es 
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en 
servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat 
compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es 
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 34 de 98 

 
B5ZF -  MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZFU0EG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Peça per a acroteri de planxa 
- Peça per a gàrgola de planxa 
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC 
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm de PVC 
 S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
 - Planxa de coure 
 ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
 Llargària:  200 - 300 cm 
 Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
 - Gruix:  ± 0,03 mm 
 - Llargària:  ± 5 mm 
 PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC: 
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn. 
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que continguin dissolvents o altres materials que 
provoquin la migració dels plastificants de PVC. 
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta freqüència, dissolvents i altres. 
Gruix: 
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm 
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm 
PEÇA DE PVC: 
El color ha de ser uniforme en tota la superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Gruix:  >= 1,7 mm 
 Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
 Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
 Combustibilitat:  Incombustible 
 Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
 Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
 Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
 Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 PEÇA PER A GÀRGOLA: 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 0,4 mm 
 - Llargària: 
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     - Peça de 25 a 35 cm de llargària:  ± 1 mm 
     - Peça de 45 cm de llargària:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
PEÇA PER A GÀRGOLA DE PVC: 
Subministrament: Empaquetades i s'ha d'indicar el producte que conté. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i de les radiacions solars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11C52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de 
manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús 
previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
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- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les 
propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb 
excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge 
que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels 
percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel 
lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories 
següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

  
MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt 

reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la 
UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la mescla, 
d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de 
la UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels 
valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla 
declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de 
declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o 
additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 
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modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte 

segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 

5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.  
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 

corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  

- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant 

han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la 
taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

  
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la 
mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió de 
cicles)  
  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les 
indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, 
ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la 
mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els 
rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla 
bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.  
  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 
Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament 
dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 
foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 
vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb 
les especificacions definides en aquest plec.  
  
- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 39 de 98 

l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, 
segons correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H3 -  MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H31351. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de 
manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció baixa de granulat fi, que te un contingut elevat en buits, per a ús en capes de 

rodadura de 4 a 5 cm  
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt accentuada en els 

tamisos inferiors del granulat gros, per a capes primes amb gruixos compresos entre 20 i 30 mm  
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla que els seus granulats tenen una discontinuïtat granulomètrica molt 

accentuada en els tamisos inferiors del granulat gros, un contingut elevat de lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es 
poden utilitzar en capes primes de rodadura de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre 50 i 90 mm.  

  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús 
previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. Les 

propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
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del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb 
excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge 
que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels 
percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel 
lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories 
següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

  
MESCLES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS  
Requisits dels materials constitutius:  
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents:  

- Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
- Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
- Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430  

- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats  
- En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat 

procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108-2 
en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 2 segons la  norma UNE-EN 13043.  
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un o dos tamisos opcionals compresos 
entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de 
tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  
- Mescles discontinues:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm  

- Mescles tipus SMA:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,  

- Mescles drenants:  
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm,  
- El tamís opcional de granulats fins s'ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm.  

- La composició de referència de la mescla ha d'estar dins de l'envoltant de granulometria, els límits globals de la qual 
s'especifiquen a les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i 
de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l'especificat a la taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i 
de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 

contingut de forats de les taules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108-5 
en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-2 en 
mescles discontinues, a la taula 15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en 
mescles drenants.  
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MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant  
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2.  
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria 

del material, segons l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses 

entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima 
s'aplica a l'entrega:  
- Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
- Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
- Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC  

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant.  

  
MESCLES DISCONTINUES SMA:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: SMA D Classe lligant  
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 

corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5.  
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent 

a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 13 de l'UNE-EN 13108-5.  
- Temperatura de la mescla en betum de penetració UNE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla han d'estar incloses entre 

els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s'aplica a 
l'entrega: 

- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 

declarades pel fabricant.  
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la categoria 

d'escorriment del lligant - material màxim escorregut, segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-5.  
  
MESCLES DRENANTS:  
El codi de designació de la mescla s'ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant:  
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 

modificat o modificador:  <= 10% en massa  
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7  
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a màxim el corresponent a la categoria 

del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 

del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7  
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- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser el corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7.  

- Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla han d'estar incloses 
entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima 
s'aplica a l'entrega:  
- Grau 35/50:  150 a 180ºC 
- Grau 50/70:  140 a 175ºC 
- Grau 70/100:  140 a 170ºC 
- Grau 160/220:  130 a 160ºC  

- En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, aquestes temperatures han d'estar 
declarades pel fabricant.  

  
MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 543 del PG 3:  
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16  
El tipus i la composició de les mescles han de complir les especificacions de les normes UNE-EN 13108-2 per a les mescles 
discontinues i UNE-EN 13108-7 per a les mescles drenants; també hauran de complir les especificacions dels epígrafs 543.3 i 543.5 
del PG 3 vigent.   
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75.  
Els granulats han de complir les especificacions dels epígrafs 543.2.3 i 543.5.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la 
mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els 
rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla 
bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES DISCONTINUES BBTM:  
UNE-EN 13108-2:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales: Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas.  
  
MESCLES DRENANTS:  
UNE-EN 13108-7:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes.  
  
MESCLES DISCONTINUES SMA:  
UNE-EN 13108-5:2007 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA.  
  
MESCLES PER A US EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
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A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles discontínues:  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-2 
- Detalls de la conformitat amb l'apartat 5.7 de la UNE-EN 13108-2 quan les especificacions d'estabilitat mecànica ho 

requereixin 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.8 i 5.9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles per a ús en aeroports  

- Mescles drenants:  
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-7 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.9, 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles per a ús en aeroports  

- Mescles tipus SMA:  
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-5 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.6 i 5.9 de la UNE-EN 13108-5 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.10 i 5.11 de la UNE-EN 13108-5 en mescles per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 
Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament 
dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 
foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 543.5.1 del PG 3 
vigent.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen amb 
les especificacions definides en aquest plec.  
  
- MESCLES DISCONTINUES I MESCLES DRENANTS:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar segons 

l'especificat en l'apartat 543.9 del PG 3.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, 
segons correspongui.  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB9 -  SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB92U200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa de senyalització 
 - Caràcter numèric 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte. 
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits. 
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Toleràncies: 
- Superfície (planor):  ± 1 mm 
 PLACA DE SENYALITZACIÓ: 
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície. 
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF. 
La informació ha de ser clara i precisa. 
CARÀCTER NUMÈRIC: 
Símbol indicador en forma de guarisme. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
BM3 -  EXTINTORS 
 
BM31 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió  interna. Son 
extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una 
massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat davant l’Administració i que 
disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti 
que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció contra 
incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives 
d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els 
Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equips 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o 
parcial del material rebut. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
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 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 
bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 
certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA2100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
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Dimensions:  110 x 210 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44DH2C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de 
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quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada 
excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides 
ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en 
els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de 
l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.  
  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de 
l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu 
defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions 
climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la 
norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a 
tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no 
superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix 
suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 50 de 98 

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense 
vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb 
cada tipus de planta i de presentació.  
  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir 
totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es 
amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun 
material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.  
  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar 
camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el 
mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
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* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 

espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents.  
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB -  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRB5P2E1,BRB5P6A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pedra natural per a la formació de rocalles. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra calcària 
- Pedra porfírica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La pedra massissa o foradada ha de provenir de pedrera. 
Ha de provenir de roques dures i sense porus. 
El granulat ha de ser resistent i de granulometria uniforme. No ha de contenir argila, brutícia, o d'altres matèries estranyes que 
puguin alterar les seves condicions. 
No ha de tenir esquerdes que puguin produir el trencament de la pedra, o zones meteoritzades. 
No s'ha de descompondre per efecte dels agents climatològics. 
Ha de complir la granulometria requerida per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 53 de 98 

 

D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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'ac ord amb les prescripcions de 
l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- 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 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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____________________________________________________________________________ 
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3 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL 
 
39 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
395 -  FERMS I PAVIMENTS FLEXIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
39518111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ferm per a carreteres definit segons la Instrucción de Carreteras DGC 6.1-IC/2003.  
S'han considerat les categories de tràfic pesat següents IMDp (vehicles pesats/dia):  
- T00:  >= 4000 
- T0:  < 4000, >= 2000 
- T1:  < 2000; >= 800 
- T2:  < 800; >= 200 
- T31:  < 200; >= 100 
- T32:  < 100; >= 50 
- T41:  < 50;  >= 25 
- T42:  < 25  
S'han considerat les categories d'esplanada següents, en funció del mòdul de compressibilitat en segon cicle de càrrega (assaig de 
càrrega amb placa NLT 357)  
- E1:  >= 60 MPa 
- E2:  >= 120 MPa 
- E3:  >= 300 MPa  
S'han considerat els tipus de ferm següents, en funció dels materials constructius:  
- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 
- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 
- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment construïda sobre sòl-ciment 
- 4: Paviment de formigó  
S'han considerat els tipus de ferms següents:  
- Ferm flexible: ferm format per capes granulares no tractades i per un paviment bituminós de gruix inferior a 15 cm o un 

tractament superficial 
- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mescla bituminosa, de gruix total igual o superior a 15 cm, sobre capes granulares 

no tractades 
- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bituminós de qualsevol gruix sobre una o més capes tractades amb conglomerants 

hidràulics, amb un gruix del conjunt d'aquestes igual o superior a 20 cm  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació i estesa del material de base, humectació (si és necessària) i compactació de cada tongada 
- Allisat de la superfície de l'última tongada 
- Aplicació del reg d'imprimació 
- Estesa i compactació de cada capa de mescla bituminosa 
- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 
- Execució dels junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb ciment:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació i estesa de la mescla 
- Compactació amb humectació de la base 
- Aplicació del reg d'adherència 
- Estesa i compactació de cada capa de mescla bituminosa 
- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 
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- Execució dels junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La designació de la secció del ferm ha de ser numèrica, formada a partir de la classificació de la categoria de tràfic pesat, la 
categoria de l'esplanada i el tipus de ferm.  
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.  
Cada una de les capes que composen el ferm, ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
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 Marshall (NLT-159).  
El gruix de cada una de les capes que formen el ferm, no ha de ser inferior en cap punt, al previst a la secció tipus de la DT.  
En qualsevol cas, per a alguns materials ha de complir:  
- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 
- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 
- Grava-emulsió:  

- T00 a T1: no admissible 
- T2-T4:  6-12 cm  

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 
- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm  
En les seccions amb més d'una capa de mescla bituminosa, el gruix de la capa inferior ha de ser més gran o igual al gruix de les 
superiors.  
Cada capa ha de tenir una amplària en la seva cara superior igual a la de la capa immediatament superior més la suma dels 
sobreamples per vessaments o per criteris constructius, en el seu cas, els quals han de complir l'especificat en la taula 7 de la norma 
DGC 6.1-IC/2003.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
En esplanades de categories E2 i E3, i per a categories de trànsit pesat de T00 a T2, si l'esplanada esta formada per capes de sòls 
inadequats o marginals amb fins plàstics i capes de sòl adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues 
capes (estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix, geotèxtil, membrana plàstica, etc.).  
Sobre la capa granular que ha de rebre una capa de mescla bituminosa o un tractament superficial, cal realitzar prèviament un reg 
d'imprimació.  
Sobre les capes de materials tractats amb ciment i les capes de mescla bituminosa que hagin de rebre una capa de mescla 
bituminosa, s'ha de realitzar prèviament un reg d'adherència.  
Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidràulic, cal aplicar un reg de cura.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la 
superfície.  
L'execució de cada capa s'ha de fer segons el seu plec de condicions tècniques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT 
per la llargària realment executada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
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generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21R11A0. 
 
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 branques, 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 de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 
com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
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suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento 
del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 60 de 98 

 

F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
 - Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 61 de 98 

 
F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment 
per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
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). 
Grau de compactació: 
- 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  que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 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 DF. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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 es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/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. 
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. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J13J40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
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El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant 
hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de 
tot tipus de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari 
s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho 
considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi 
efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, 
si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi 
que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma 
uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes que 
puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de 
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l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.  
  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la 
superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará 
per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de 

punts >=3.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són 
les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS 
D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
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- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  
- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg 

d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5A -  RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5A2031. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació  del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del terreny i 
del tub. 
Els tubs col·locats  han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i seguir les 
alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
 Pendent:  >= 0,5% 
 Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
 Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
 - Pendent > 4%:  ± 0,50% 
 - Rasants:  ± 20 mm 
 INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin 
els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació >= 
75% del P.N. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11JCEG,FQ11ALE2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l’exterior. 
S’han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 
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- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQA -  JOCS PER A INFANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQAF11E4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la 
seva posició definitiva. 
S’ han considerat els tipus següents: 
- Ponts de mico 
- Jocs amb molles 
- Tobogans 
- Gronxadors 
- Piràmides de corda 
- Jocs amb estructura composta 
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S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
 - Fixats amb daus de formigó fets in situ 
- Fixats amb daus de formigó prefabricat 
- Fixats amb plataforma d’acer galvanitzat per a soterrar 
- Fixats amb fixacions mecàniques 
- Clavats al terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació del forat, en el seu cas 
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 
- Fixació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt col·locat ha de ser estable. 
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la intempèrie i no han de ser 
fàcilment manipulables. 
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió. 
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ  FETS IN SITU: 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR1 -  OPERACIONS PRÈVIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR118242. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Esbrossada i neteja del terreny. 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Esbrossadora 
 - Motoesbrossadora 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Esbrossada del terreny 
 - Reblert i compactació de forats 
 - Conservació de la capa vegetal 
 - Protecció de la vegetació a conservar 
 CONDICIONS GENERALS: 
El terreny ha de quedar lliure de tots els elements que puguin destorbar l'execució de l'obra posterior (brossa, arrels, runa, plantes 
no desitjables, etc.). 
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 superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
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. 
Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o esbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una 
fondària >= 25 cm. 
Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossadora, no han de quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 35 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i 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 DT o, en el seu defecte, per la DF. 
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb valles o proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu 
defecte, per la DF. 
S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini. 
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 a la DF. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons 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) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR44DH2C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i 
presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer 
seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control 
i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es 
tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.  
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CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612365. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  
  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, 
temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el 
seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una 
arrel principal ben definida.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla 
metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 
d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.  
  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació 
d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR8 -  PROTECCIONS D'ARBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR8200MO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Platines verticals d'acer pintat 
     - Planxa desplegada d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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     - Col·locació de les peces de protecció 
     - Unió de les peces 
     - Fixació del protector 
CONDICIONS GENERALS: 
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el contacte amb aquest. 
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 20 mm 
     - Ressalt entre els dos elements del protector:  + 1,5 mm 
PLANXA DESPLEGADA: 
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escossell mitjançant cargols i femelles. 
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre de la tapa de l'escossell. 
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escossell:  >= 0,5 cm 
PLATINES VERTICALS: 
Ha d'anar clavat al terra de l'escossell. 
Llargària de fixació al terra:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària de fixació al terra:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, ni desfer el pa de terra. 
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR8 -  PROTECCIONS D'ARBRES 
 
FR82 -  PROTECCIONS D'ARBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR8200MO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Platines verticals d'acer pintat 
     - Planxa desplegada d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Col·locació de les peces de protecció 
     - Unió de les peces 
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     - Fixació del protector 
CONDICIONS GENERALS: 
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el contacte amb aquest. 
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 20 mm 
     - Ressalt entre els dos elements del protector:  + 1,5 mm 
PLANXA DESPLEGADA: 
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escossell mitjançant cargols i femelles. 
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre de la tapa de l'escossell. 
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escossell:  >= 0,5 cm 
PLATINES VERTICALS: 
Ha d'anar clavat al terra de l'escossell. 
Llargària de fixació al terra:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària de fixació al terra:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El tutor s'ha de col·locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, ni desfer el pa de terra. 
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR9 -  BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
 
FR9A -  TANQUES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR9AUJEG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tanques i portes de fusta, col· locades en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Ancorades a dau de formigó 
- Ancorades a paviment o solera 
- Clavades al terreny 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Formació de les bases per a l’ancoratge dels muntants 
- Col·locació de la tanca o porta 
- Retirada de l’obra de la resta de materials 
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CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan ha d'anar col· locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles. 
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l’especificada a la DT. 
 El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  0,5 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement:  1,0 kN/m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 cm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm/m 
- Aplomat:  ± 10 mm/m 
 PORTES: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar a l mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del 
tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Abans de la seva col·locació, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
Quan ha d’anar clavada al terreny,  la part enterrada dels muntants s’ha de protegir de la humitat amb un tractament de brea. 
Un cop concluida l’obra, s’han de retirar les restes de materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TANCA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
PORTES: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FRE -  OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FRE613C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o 
planta de compostatge i trituració.  
S'han considerat les podes de les espècies següents:  
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- Arbres planifolis o coníferes 
- Palmeres  
S'han considerat els tipus de poda següents:  
- Pinzament 
- Poda de formació 
- Poda de refaldat 
- Poda de neteja o sanejament 
- Poda de seguretat 
- Poda d'aclarida 
- Poda de reducció de capçada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 
- Poda de l'espècie vegetal 
- Protecció dels talls en cas necessari 
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 
- Transport a planta de compostatge dels residus  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les directrius 
de la DT o en el seu defecte de la DF.  
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al tancament 
de la ferida.  
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.  
  
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:  
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser 
molt petits i sempre llisos i nets.  
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.  
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls 
per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.  
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar l'estancament de l'aigua.  
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult.  
Poda d'arbres joves:  
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que competeixen amb la principal. S'ha de 

mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 
- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar una estructura resistent. 
- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la capçada del arbre.  
Poda d'arbres adults:  
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils. 
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses. 
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir la densitat de la capçada tot 

conservant el seu port. 
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir l'alçària i/o l'amplada 

d'un arbre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF.  
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la caiguda 
per a evitar danys a tercers.  
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les branques.  
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors qualificats que han de conèixer les 
necessitats i la biologia de les diferents espècies, així com les normes de seguretat.  
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, eslinga d'acer o qualsevol dels equips 
d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada.  
  
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES:  
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S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica 
l'eliminació de les branques sanes per a facilitar l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació 
de branques creuades o mal dirigides.  
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum desitjat.  
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de gelades.  
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a reduir 
progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el tronc.  
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc.  
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins a trobar el primer tall.  
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector.  
  
PODA DE PALMERES:  
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé 
per a adequar-les a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupen.  
Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan 
fortament adherides i eliminant les que se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.   
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent:  
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc. 
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment. 
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que les suporti.  
L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són prolífiques a generar-los, sempre que la DF 
així ho indiqui.  
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben situades. 
En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de l'any. 
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades. 
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu.  
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els mesos d'estiu. Les fulles seques no es poden 
eliminar durant els mesos freds.   
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a eliminar-les, de manera que no es produeixin 
infructescències que podrien ocasionar problemes (brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de 
palmeres.  
* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de 
l'arbrat: Poda.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u 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:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per al 
tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície.  
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 a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i 
productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
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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 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, 
si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
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 a aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans 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.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no 'in situ'. 
L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
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  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF 
definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o 
no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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 sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
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.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant assaig 

i els resultats 'in situ'.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 

pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons 

UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de 

perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 

1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS DE 
CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar 
globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran 
presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és 
inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del 

PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  
- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la 
següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es 

compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.  
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà 

el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del 
Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. 
En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  
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- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies 

especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es 

compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 

cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
G9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H11C52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, 
pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del 
PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al 
lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La 
DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o 
no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del 
lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, 
desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. 
Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 
del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els 
sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment 
que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat 
mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma 
perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per 
franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en 
condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació 
de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 
l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal 
executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 
000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una 
franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso 
contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la 
densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la 
fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 
es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la 
fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, 
en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la 
mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació 
estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de 
l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula 
de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
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vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió 
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per 
als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la 
capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels 
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en 

l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 

12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el 
menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 

provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa 

següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son 
els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
G9H3 -  CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I DE MESCLES DRENANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H31351. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de rodadura, formades per la combinació d'un betum asfàltic, granulats, en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtats granulomètriques en alguns tamisos, pols mineral i 
eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes 

proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que son les que per la seva 
proporció baixa de granulat fi, tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. 
S'han considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria continua amb baixes 
proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima 
nominal del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
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CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat de les mescles ha de complir les indicacions del apartat 543.7.1 del PG 3.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 543.9.4 del PG-3  ha de complir els 
valors de les taules 543.12.a o 543.12.b del PG-3.  
La macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 
41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 543.13 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 543.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La 
DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o 
no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació del 
lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 
control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció 
dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i 
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les taules 542.14.a ó 542.14.b 
del PG-3. Si està constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i segellar les 
zones massa permeables, seguint les instruccions de la DO.  
Sobre la superfície d'assentament cal haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 
531 del PG-3.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per 
franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en 
condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació 
de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 
l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal 
executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 70 
000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una 
franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso 
contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de la 
capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti 
a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies establertes a l'epígraf 543.7.2 del PG 3.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la 
densitat especificada a l'epígraf 543.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la 
fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball. El nombre de 
pasades del compactador, sense vibració, ha de ser superior a 6.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de cautxú, 
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es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la 
fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 543.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, 
en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre la 
mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació 
estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de 
l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en categories de trànsit T2 i T3 o 
pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener 
del paviment.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula 
de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió 
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris per 
als elements de compactació.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. S'han d'evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA I MESCLA DRENANT:  
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT 
per la llargària realment executada.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar en 

l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys 

un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
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- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les 
provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 327; amb la freqüència que 
determini la DO. 
  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 543.9.4 del PG 3.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa 

següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar gruix, densitat aparent i percentatge de forats dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació entre la massa total dels 

materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la 
superfície realment tractada mesurada en el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada  

- Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa 

següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 543.9.4 del PG 3  
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son 
els indicats a l'epígraf 543.10 del PG 3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9J12E00,G9J13J00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses.  
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:  
- Reg d'imprimació (IMP) 
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- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.  
En el reg d'adherència:  
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant o producte de cura.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:  
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.  
Dotació del lligant:  
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.  
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material tractat amb conglomerant 
hidràulic, (NLT 382):  
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.  
  
REG DE CURA:  
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:  
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR  
Dotació del lligant:  
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme.  
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja de totes dues i estarà exempt de 
tot tipus de matèries estranyes.  
Ha de complir, a més, les següents condicions:  
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic  
La dotació del granulat de cobertura:  
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada aplicat el reg.  
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
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Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari 
s'efectuaran les correccions necessàries segons les indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de dues franges.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ:  
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució del reg ho requereix i la DF ho 
considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera que l'emulsió no perdi 
efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, 
si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi 
que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es fará per mitjans mecànics de forma 
uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.  
  
REG D'ADHERÈNCIA:  
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant i es repararan els desperfectes que 
puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi produït el trencament de 
l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície aplicada.  
  
REG DE CURA:  
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva finalització. Durant aquest temps la 
superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es fará 
per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
DOTACIÓ EN KG/M2:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
No són d'abonament els excessos laterals.  
  
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:  
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:  
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 



Memòria valorada Bosquet de Cal Pons, millora paisatgística i arranjament del camí d'accés a la Torre Nova. 
 

Plec de Condicions tècniques 

Pàgina 91 de 98 

- La superfície regada diàriament.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides en safata, en un nombre de 

punts >=3.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Regs d'imprimació i de cura:  

- Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.  

- Regs d'adherència:  
- Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.  

Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:  
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les tasques de control a realitzar són 
les següents:  
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS 
D'ADHERÈNCIA:  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:  

- Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. 
- Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.  

Actuació en cas d'incompliment:  
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresará la capa de mescla bituminosa superior i es reposarà el reg 

d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la mescla bituminosa superior.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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H -  Tipus H 
 
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
 
H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H141U001,H142U001,H143U001,H144U001,H145U001,H146U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del 
treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i 
mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació del treballadors resta 
obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment 
quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
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L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i salut dels 
subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament 
de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació  que al 
respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o decoracions que 
redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc 
protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i 
desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria 
i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o enginys en moviment, 
quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, 
tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb 
tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir 
entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s 
individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
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- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan 
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre 
fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus 
regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorció 
lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, 
acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 
Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de 
coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o 
cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels diferents 
elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de 
insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen 
respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti 
notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no 
sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol 
altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell 
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en 
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als 
riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que 
estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, 
cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció 
mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de 
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de 
la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes 
(tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, 
calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
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- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la 
tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà de 
cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda 
d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la utilització de pantalons 
amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris 
metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, 
sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada 
pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du rant tot el temps 
que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar 
a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la 
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
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HM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
HM3 -  EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 
certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de 
protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar les diferents zones, 
especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, 
locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el 
material afectat. 

 
  
 

Cardedeu, novembre de 2018 
 
 
 
 
Eliseu Guillamon Villalba 
enginyer tècnic agrícola esp. jardineria i paisatgista AEP 
col.legiat núm.: 2.368 al CETAFC 
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