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1 ANTEDECEDENTS  
 
El present projecte desenvolupa i té com antecedents immediats els estudis i projectes següents: 

 
 EI/IA-DG-93024.1. Nova autopista C-32. Nou itinerari Palafolls - Tossa de Mar. 

 
Aprovat definitivament pel Conseller del aleshores Departament de Política Territorial i 
Obres Publiques, en data 27 de desembre de 2000, després d'haver estat sotmès al tràmit 
d'informació pública, i d’acord amb la corresponent Declaració d'Impacte Ambiental, de data 
27 de març de 2000. 
 

 NC-93024.A1. Autopista C-32. Tram: Palafolls-Connexió amb la carretera GI-600. 
 
Aquest projecte constructiu es redacta l’octubre 2007 que es va posar en servei el 
13/7/2010. En aquest projecte es defineixen les obres necessàries per prolongar la C-32 
fins al marge esquerre de la Tordera i enllaça amb la carretera Gi-600 a través de l’enllaç nº 
134. El tram final de l’autopista és defineix l’inici del present projecte de traçat 

 
 12-GI-3340. Projecte constructiu redactat pel Ministerio de Fomento l’abril de 2009 Autovia 

A-2. Barcelona – Frontera Francesa. Tram: Tordera – Maçanet de la Selva.  
 
Aquest projecte constructiu té el seu origen al final del tram del projecte NC-93024.A1 i 
finalitza en el tram  Maçanet de la Selva –Sils de la Autovía A-2. Aquest projecte 
desenvolupa el projecte de traçat del mateix nom amb clau T2-Gi-3340. En data 25 de 
setembre de 2012 es revoca la resolució per la qual s’aprovava l’expedient d’informació 
pública i definitiva del projecte de traçat amb clau T2-Gi-3340, per la qual cosa resta 
anul·lat. 

 
 NC-93024.2. Projecte Constructiu. Nova carretera C-32 des de la derivació de la futura A-2 

fins a la connexió amb la C-63 al PK 1+400. Tram: Blanes – Lloret de Mar. 
 
Aquest projecte té el seu origen en l’enllaç amb l’autovia estatal A-2 i finalitza a l’enllaç amb 
la C-63. No aprovat per l’Administració. 
 

 TA-NC-93024.2.A2 Projecte de traçat. Millora general. Nou ramal de l’autopista C-32, 
Blanes – Lloret. Tram: Tordera – Lloret de Mar. De data Abril 2015. 
 
Aquest projecte té el seu origen en la sortida nº 134 de l’autopista C-32 i finalitza a l’enllaç 
amb la C-63. Aprovat per l’Administració en data 1 d’Abril de 2015. 
 

Aprovat definitivament pel Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, en data 18 
de Juliol de 2016. 

 
En data 17 de juny de 2015 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre (en 
endavant DGIMT) emet l’Ordre d’Estudi nº 15.604 on es defineixen les actuacions a realitzaren en el 
projecte complementari de clau: NC-93024.2-A2-C0. Aquestes actuacions fan referència a 
l’execució del vial d’accés a la depuradora i reposició de part dels serveis afectats definits en el 
projecte de traçat de clau TA-NC-93024.2-A2, a fi de disposar la traça del futur ramal de la C-32 
lliure de servei i amb accessibilitat total a tots els seus trams per quan es comencin llurs obres. 
 
El traçat del vial d’accés a la depuradora de Lloret de Mar és el definit en el projecte de traçat de 
data abril de 2015. 
 
Els serveis afectats que es reposaran en el present projecte complementari són els següents: 
 

 Reposició de la línia aèria de Telefònica TF01 a la zona de Sant Daniel. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF02 en la zona del viaducte sobre la riera de 

Salomó. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició del la línia aèria Telefònica TF07 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la línia d’alta tensió d’Endesa AT01, en la zona del fals túnel dels tres Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT01, en la zona del fals túnel dels tres 

Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT02, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT03, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT04, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat de Sorea AG06 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat d’Aqualia AG07 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada propietat de l’ajuntament de Lloret de Mar 

AG08 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada del Golf AG09 en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de l’escomesa elèctrica particular PC04 a la zona del vail d’accés a la depuradora 

en el seu pk 0+540 
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L’Annex nº 12 d’Expropiacions és el mateix que el presentat en el projecte reduït d’expropiacions i 
serveis afectats de clau TA- NC-93024.2-A2 de data Juliol de 2016, doncs el present projecte 
desenvolupa part del projecte de traçat esmentat. 
 
A l’Annex núm. 1 Antecedents figuren còpies dels documents que conformen la situació 
administrativa prèvia a la redacció del present projecte i que es concreten en els següents:  
 

- Aprovació definitiva del Projecte de Traçat “ Millora General. Nou ramal de l’autopista C-
32, Blanes – Lloret. Tram: Tordera – Lloret de Mar” amb Clau: TA-NC-93024.2.A2, en 
data 18 de Juliol de 2016. 

- Ordre d’ Estudi nº 150604 de la DGIMT de data 17 de juny de 2015 per la redacció de 
present projecte Complementari. 

- L’Acord de Govern 39/2015, de 17 de març, on s’aprova la signatura del conveni 
d’ampliació de l’autopista Montgat-Palafolls fins a la GI-600 (C-31/C-32), en el seu ramal 
accessori de Blanes a Lloret de Mar. 

- Ordre d’ Estudi nº 130613 de la DGIMT de data 26 de març de 2015 per la redacció del 
projecte de Traçat. 

- Declaració d’Impacte Ambiental de 9 de desembre de 2014. 
- Declaració d’Impacte Ambiental de 27 de març de 2000. 
- Aprovació definitiva de l’ Estudi Informatiu i d’ Impacte Ambiental de 18 de desembre de 

2000 (EI-DG-93024.1) 
- Declaració d’Impacte Ambiental de 28 de setembre de 2001 (IA-NC-93024-2). 
- Aprovació definitiva de l’ Estudi Informatiu i d’ Impacte Ambiental de 5 de novembre de 

2001 (EI-NC-93024-2) 
- Declaració d’Impacte Ambiental de 1 de juny de 2010. 
- Informe de l’ACA de data 10 de setembre de 2010. 
- Actes complementàries de comprovació de les obres i instal·lacions corresponents a 

l’ampliació de l’autopista C-32, pk 131+336 al 135+546. Tram Palafolls – Tordera de 
dates 5 de juliol de 2010, 22 de desembre de 2010 i 22 de desembre de 2010 

- Aprovació per part del Ministerio de Foment del projecte de traçat 12-Gi-3340 de data 
26 de juny de 2009. 

- Aprovació per part del Ministerio de Foment del projecte constructiu 12-Gi-3340 de data 
8 de juliol de 2009. 

- Revocació de la resolució d’aprovació de l’expedient d’informació pública i definitiva del 
projecte de traçat de clau T2-Gi-3340 de data 25 de setembre de 2012.  

 

2 COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES  
 
El present projecte complementari s’ha redactat de conformitat amb la normativa que li és 
d’aplicació: 

 
- Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost 
- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

carreteres 
- Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública 
- Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en 

règim de concessió 
 
La definició de projecte de traçat ve recollida als articles 15.1 del Text refós de la Llei de carreteres, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, i 24.1.b) i consisteix en la determinació dels 
aspectes geomètrics de l’actuació a executar i en la definició completa dels béns i els drets afectats. 
 
a) Pel que fa al seu contingut, el present projecte de traçat conté tots els documents que exigeix 
l’article 27 del Reglament general de carreteres: 
 

- Memòria 
 

- Annexos a la memòria  
 

- Plànols 
 

- Plec de condicions 
 

- Pressupost: amidaments, quadre de preus i pressupostos parcials i generals 
 
b) Pel que fa a la seva tramitació, s’han complert tots els requisits administratius que estableix el 
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost. 
 
Antecedents administratius: 
 

- Estudi informatiu “Autopista. Autopista Blanes-Lloret de Mar. Nou itinerari Palafolls-
Tossa de Mar. Tram: Tordera-Blanes. Lloret de Mar-Tossa de Mar”, amb clau EI.DG-
93024.1, aprovat definitivament pel conseller del aleshores Departament de Política 
Territorial i Obres Publiques el 27 de desembre de 2000. 

 
- Estudi informatiu “Millora general. Nova carretera. Autopista C-32, antiga A-19 de 

Barcelona a Maçanet. Estudi d’implantació de l’àrea de peatge i de serveis. Tram: 
Tordera-Lloret de Mar”, amb clau EI.NC-93024.2 , aprovat definitivament pel conseller 
del aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 5 de novembre de 
2001. 
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- Ordre d’estudi  

 
- Projecte de traçat “Millora general. Nou ramal de l’autopista C-32, Blanes – Lloret. 

Tram: Tordera – Lloret de Mar”, amb clauTA-NC-93024.2-A2 , aprovat definitivament pel 
Conseller Departament de Territori i Sostenibilitat el 18 de juliol de 2016. 

 
 

El present projecte  complementari no requereix ser sotmès a informació pública ni audiència dels 
ajuntaments i afectats, atès que desenvolupa parcialment els dos estudis informatius abans 
esmentats que ja van ser sotmesos a informació pública, de conformitat amb l’article 19.4 de la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública (LOP), que estableix que els projectes poden ser objecte de 
resolució d’aprovació si desenvolupen un estudi informatiu sense necessitat d’informació pública o 
d’un tràmit d’ audiència als ajuntaments i afectats. 
 
Aquestes dues informacions públiques continuen vigents ja que no hi ha hagut cap resolució 
posterior del conseller que les hagi modificat o deixat sense efecte. 
 
c) El projecte complementari compleix la normativa ambiental i disposa de la corresponent 
declaració d’impacte ambiental: 
 

- En data 24 de març de 2000, la Ponència Ambiental va aprovar la declaració d’impacte  
ambiental amb caràcter favorable del projecte “d’Autopista Blanes-Lloret de Mar. Nou 
itinerari. Tram: Tordera-Blanes-Lloret de Mar”. 
 

- Posteriorment, en data 1 de juny de 2010, la Ponència Ambiental va acordar mantenir la 
vigència de la Declaració d’Impacte Ambiental al considerar que les modificacions 
incorporades no constituïen un increment dels impactes del projecte inicialment avaluat. 

 
- En data 9 de desembre de 2014, la Ponència Ambiental ha aprovat la vigència de la 

declaració d’impacte ambiental del projecte “d’autopista Blanes-Lloret de Mar. Nou 
itinerari. Tram: Tordera-Blanes-Lloret de Mar”, de conformitat amb l’article 14 del Reial 
decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes, per entendre que les petites variacions 
en el traçat que presenta el projecte de traçat no suposen diferències substantives 
respecte el traçat inicialment proposat i, per tant, no s’han produït canvis substancials 
en els elements essencials que havien servit de base per realitzar l’avaluació d’impacte 
ambiental.  

 
 

3 COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS  
 
A l’Annex núm. 2 Compliment de prescripcions s’analitza i es dona resposta a les condicions que 
estableix la Declaració Impacte Ambiental i que s’han de recollir en el present projecte 
complementari. 
 
Bàsicament consisteixen, d’una banda en les mesures preventives i correctores incloses en l’ EIA, i 
que es fa pales la seva inclusió en el present projecte, i d’altra la DIA estableix una sèrie de mesures 
addicionals, no incloses inicialment en l’EIA, i que es recullen en aquest  projecte.  
 

4 OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE  
 
Tal com figura a l’ Ordre d’Estudi l’objecte del present projecte de traçat és la definició i valoració de 
les obres referents al vial d’accés a la depuradora i serveis afectats per deixar lliure la traça del futur 
ramal d’autopista C-32. 
 
Tant el traçat del vial de la depuradora com els serveis afectats del present projecte complementari 
estan definits en el projecte de traçat de data Abril 2015. En el present projecte es desenvolupen a 
nivell de projecte constructiu.  
 
L’ àmbit  del projecte queda delimitat per una banda, per l’accés a la depuradora de Lloret de Mar, i 
per altra banda queda disseminat dins de l’àmbit global de l’obra descrita en el projecte de traçat, ja 
que els serveis no estan concentrats en una única zona. Principalment s’ubiquen al inici de l’obra 
(TF01) proper a la sortida nº 134 de l’actual C-32, a la zona del viaducte sobre la riera de Salomó 
(TF02), zona del fals túnel dels Tres Turons (AT01 i MT01), i a la zona del vial d’accés a la 
depuradora (MT02, BT03, BT04, AG06, AG07, AG08, AG09 i PC04).  
 
D’acord amb Ordre d’Estudi el projecte desenvoluparà els següents vials i serveis afectats: 
 

 Accés a la depuradora i a finca veïna en el seu marge dret al voltant del pk 0+400. 
 Reposició de la línia aèria de Telefònica TF01 a la zona de Sant Daniel. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF02 en la zona del viaducte sobre la riera de 

Salomó. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició del la línia aèria Telefònica TF07 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la línia d’alta tensió d’Endesa AT01, en la zona del fals túnel dels tres Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT01, en la zona del fals túnel dels tres 

Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT02, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
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 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT03, en la zona del vial d’accés a la 
depuradora. 

 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT04, en la zona del vial d’accés a la 
depuradora. 

 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat de Sorea AG06 en la zona del vial 
d’accés a la depuradora. 

 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat d’Aqualia AG07 en la zona del vial 
d’accés a la depuradora. 

 Reposició de la canonada d’aigua regenerada propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
AG08 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 

 Reposició de la canonada d’aigua regenerada del Golf AG09 en la zona del vial d’accés a la 
depuradora. 

 Reposició de l’escomesa elèctrica particular PC04 a la zona del vil d’accés a la depuradora 
en el seu pk 0+540 

 

5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Les obres projectades contemplen varies actuacions que s’han agrupat en un únic grup. 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment en el present projecte es defineixen quatre actuacions 
principals: 
 

 En primer lloc tenim la restitució de les línies AT01 i MT01 properes a la traça del túnel dels 
tres turons. 

 Per una banda tenim el nou accés a la depuradora de Lloret de Mar. Sota de la calçada 
d’aquest vial passaran la reposició dels serveis MT02, BT03, BT04, TF06, TF07, AG06, 
AG07, AG08, AG09 i PC04. 

 Per altra banda tenim la reposició telefònica TF01 propera a la sortida nº 134 de la C-32 en 
la zona del Vilar. 

 I per últim la reposició telefònica TF02 per alliberar de serveis per quan es construeixi el 
viaducte sobre la riera de Salomó. 

 
Totes aquestes actuacions es fan per alliberar de serveis la zona de les obres on s’ubica la futura 
traça de la C-32.  
 
El nou accés a la depuradora es realitza en el present projecte complementari ja que la boca Lloret 
de Mar del Túnel de l’Àngel cau damunt de l’actual vial a la depuradora i per tant l’actuació del vial 
de la depuradora s’ha de realitzar abans que l’execució del túnel tant per accedí a la depuradora 
com per reposar tots aquells serveis propers a la zona del túnel de l’Àngel. 
 

Als Plànols es defineixen amb detall totes les activitats necessàries per portar a terme les obres 
projectades. 
 

6 COMPATIBILITAT AMB LA RESTA DE L’OBRA DEL RAMAL DE LA C-32  
 
Com s’ha comentat anteriorment d’un anàlisis de planificació de l’obra del nou ramal definit en el 
projecte de traçat de data Abril 2015, s’observen cinc punts conflictius, que són: 
 

 La boca Lloret de Mar del túnel de l’Àngel està ubicat damunt de l’actual camí d’accés a la 
depuradora. Això indica que les obres de construcció del nou accés a la depuradora s’ha 
d’executar abans d’executar el túnel. En cas contrari no es podria accedir a la depuradora. 

 Per altra banda, en la zona del fals túnel dels Tres Turons es troba amb una línia elèctrica 
d’alta tensió i una de mitja tensió que creuen la traça del ramal de la C-32 dues vegades. 
Això ens indica que no es podrà construir el fals túnel sense haver realitzat prèviament el 
desviament de les dues línies elèctriques prèviament. 

 Al començament del ramal en el pk 0+200 hi ha un creuament del ramal de la C-32 amb una 
línia aèria telefònica. Per poder executar el terraplè de la C-32 prèviament s’ha d’haver 
desviat la línia telefònica. 

 En el pk 1+800 hi ha una línia telefònica que si no es desvia prèviament no es pot executar 
el viaducte sobre la riera de Salomó. 

 I per últim en la zona del túnel de l’Àngel hi ha una sèrie de serveis afectats que llur 
desviament s’ha plantejat sota el vial d’accés a la depuradora de Lloret de Mar. 

 
És per aquests motius que es desenvolupa el present projecte complementari, per executar en una 
primera fase totes aquestes actuacions i deixar lliure de serveis la traça del nou ramal de la C-32 i 
permetre una execució sense interrupcions per culpa dels serveis afectats. També en executar el 
vial de la depuradora, a part de donar entrada als serveis, permetrà mantenir l’accés a la 
depuradora sempre lliure durant la fase d’obra. 
 
Les obres descrites, dissenyades i valorades en el present projecte complementari són totalment 
independents del projecte total de construcció del nou ramal de la C-32, i per tant, es poden fer en 
una primera fase sense necessitat de començar la globalitat de les obres. 
 

7 DADES BÀSIQUES 

7.1 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA  
 
Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escala 1:1.000 facilitada per 
INVICAT realitzada a finals de 2013. A l’Annex núm. 3 Cartografia i Topografia s’inclou la memòria 
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de l’execució de la cartografia. És la mateixa cartografia utilitzada per desenvolupar el projecte de 
Traçat de data Abril 2015. 
 

7.2 GEOLOGIA I GEOTÈCNICA 
 
Per a la redacció del present projecte complementari s’ha utilitzat l’annex de Geologia i Geotècnia 
del projecte de Traçat de data Abril 2015. 
 
De l’annex es desprèn les següents conclusions: 
 

 Els talussos del desmunt de l’eix de la depuradora, entre els PK 0+130 al PK 0+180, serà 
3H:2V. 

 
 El material per a la formació de terraplè vindrà d’una zona de préstec del desglossat nº 2 

(construcció del vial des del PK 3+500 fins el 6+560), apte per ser utilitzat com a formació 
de terraplè. Els talussos del terraplè seran 3H:2V. 
 

 D’acord amb el sondeig nº 13 es dedueix que l’esplanada es pot considerar com a sòl 
tolerable. 
 

7.3 CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA  
 
Per a la redacció del present projecte complementari s’ha utilitzat l’annex de climatologia i hidrologia 
del projecte de Traçat de data Abril 2015. 
 
De l’annex es desprèn les següents conclusions: 
 

 Són vàlides les característiques hidrològiques plantejades al projecte de Traçat per la conca 
5.2, única conca que es interceptada per l’eix d’accés a la depuradora de Lloret de Mar. 

 És manté el cabal T500 de 1,553 m3/h per dimensionar l’obra de drenatge transversal i el de 
T25 de 0,471 m3/h per dimensionar els elements del drenatge longitudinal. 

 
Com a conseqüència d’una modificació puntual en el camí d’accés a les torres T-19 i T-20 de la línia 
d’alta tensió s’ha introduït una subconca, anomenada AT, dins de la conca 5.2.a estudiada en el 
projecte de traçat. Per aquesta conca les dades són les següents: 
 

 El cabal T500 és de 0,038 m3/h, cabal utilitzat per dimensionar la nova l’obra de drenatge 
transversal en el pk 0+349 del camí del corriol de la línia d’alta tensió. Aquesta OD es 
demolirà una vegada acabada l’obra. 

7.4 TRANSIT  
 
Per determinar la categoria del trànsit de vehicles pesats per dimensionar el ferm del vial d’accés a 
la depuradora s’ha fet la consulta directament als responsables de la depuradora, indicant que 
circulen un màxim de 20 vehicles dia. 
 
Per tant es considera una categoria de trànsit pel dimensionat del ferm del tipus 42. 
 
 

8 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

8.1 TRAÇAT 
 
En el present projecte complementari es dissenya un nou vial d’accés a la depuradora de Lloret de 
Mar, és un vial exclusiu dels vehicles pesats que donen servei a la depuradora. La velocitat de 
projecte és de 40 km/h. També es projecten vials temporals per accedir al peu de les noves torres 
metàl·liques elèctriques. 
 
A l’Annex figura la definició analítica en planta i alçat de tots els eixos que conformen el projecte, de 
manera que cada vial està associat a un eix d’acord a la nomenclatura que figura en els plànols. 
 

8.2 SECCIONS TIPUS 
 
El vial d’accés a la depuradora té una amplada total de 7 metres, dividida en dos carrils per cada 
sentit de circulació de 3,50 metres. 
 
Pel que fa als camins temporals per accedir al peu de les torres elèctriques llur secció tipus tindrà un 
ample de 4 metres. 
 
En els plànols de seccions tipus queden totalment definides les diferents seccions del pressent 
projecte complementari. 
 

8.3 DESMUNT, RIPABILITAT I ESPLANADA 
 
En relació a la classificació de l’esplanada els fons d’excavació té les següents característiques: 
 

- Sòls quatenàris (el·luvials i col·luvials) 
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Són materials constituïts per alternança de capes d’argila i sorres llimoses. Tenen la 
classificació de tolerables (0). 

 
Donat que el desmunt de l’eix de la depuradora, del pk 0+130 al pk 0+180, es situa damunt d’un 
reblert els talussos dissenyats seran 3H:2V 
 
Pel que fa als terraplens es projecten amb inclinació H= 3, V=2.  
 

 

8.4 MOVIMENT DE TERRES 
 
A l’Annex núm. 5 Moviment de Terres, es fa un anàlisi de les necessitats de terres per dur a terme 
les obres definides en el present projecte, i a la vegada s’ubica una zona de préstec d’on treure el 
material necessari per poder realitzar els diferents terraplens del vial d’accés a la depuradora. 
 
Els abocadors plantejats són els mateixos que els definits en el projecte de traçat de data Abril 
2015. 
 
A continuació es presenta la taula resum del moviment de terres: 
 

 MECANITZAT +10% TOPOGRAFIA 
Terra vegetal 5.346,50 m3  
Excavació en desmunt 3.893,85 m3 4.283,24 m3 
Desmunt no útil 272,57 m3 299,82 m3 
Terraplè 18.621,57 m3 20,483,73 m3 
Préstec  16.500,32 m3 
Sòl seleccionat 838,63 m3  
Tot-u 810,27 m3  
Total abocador 272,57 m3 299,82 m3 

 
Els camins provisionals per a donar accés als peus de les torres elèctriques es conformaran amb les 
mateixes terres de la seva excavació. 
 

8.5 AFERMAT 
 
En l’Annex núm. 6 Ferms i Paviments es justifiquen i descriuen les seccions adoptades. 
 
El vial d’accés a la depuradora presenta una categoria de trànsit T42, ja que per ell circulen un 
màxim de 20 vehicles dia. 

 
Pel que fa a l’esplanada es pot assimilar a sòl tolerable (0). S’adopta sobre el sòl tolerable una 
categoria d’esplanada E-3. 
 
Aquesta millora de l’esplanada es realitzarà amb una capa inferior de 0, 30 m. de gruix de sòl 
seleccionat tipus 2 i una capa superior de 0,30 m. de gruix de sòl estabilitzat in situ tipus S- EST3. 
Tot dos materials podran ser proporcionats pels materials d’excavació de la pròpia obra, o en el 
nostre cas de la zona de préstec ubicada a la boca Lloret del Túnel de l’Àngel. 
 
Així doncs, s’adopta pel vial d’accés a la depuradora la secció estructural 4231  (T42 / E3) que 
correspon, a 5 cm de mescla bituminosa sobre 20 cm de tot-ú artificial. 
 

 Capa  de  trànsit: 5 cm de   mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B60/70 S. 
 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI. 
 Base 20 cm de tot-ú artificial.  
 Reg de curat: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual 

superior a 300 g/m2 i de 4 a 6 l/m2 de cobertura. 
 
Mentre que per el ramal d’accés a la finca veïna al vial d’accés de la depuradora és defineix una 
única secció tal com: 
 

 30 cm de tot-ú artificial. 
 Base 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

 

8.6 ESTRUCTURES I MURS 
 
En el present projecte no es contempla cap tipus d’estructura o mur. 
 

8.7 DRENATGE 

8.7.1 DRENATGE LONGITUDINAL 
 
L’evacuació de les aigües d’escorrentiu que recull la plataforma del camí d’accés a la depuradora 
s’efectua amb els següents elements: 
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- En les seccions en desmunt mitjançant cunetes triangulars transitables formigonades de 
plataforma. L’aigua recollida en les cunetes es desguassa directament a les lleres 
naturals. 

- En el terraplens de més de 3 m que rebin escorrentiu per peralt de la plataforma es 
disposa de vorada de coronació en el límit del voral. Amb una interdistància de 50 m. 
l’aigua canalitzada junt a la vorada es desguassa a baixants prefabricats. Per trencar 
l’energia de baixada es disposarà d’una arqueta dissipadora a peu de cada baixant. 

- En els peus de terraplè es projecten cunetes que recullen l’aigua dels baixants i la 
condueixen a les lleres naturals. 

 
El dimensionat del drenatge longitudinal s’ha realitzat per a  període de retorn de 25 anys (150 mm/ 
h) i un xàfec de 5 minuts. 
 

8.7.2 DRENATGE TRANSVERSAL 
 
Dins de l’àmbit del present projecte constructiu es troba una obra de drenatge transversal, 
concretament la OD 19.1, ja estudiada en el projecte de traçat de data Abril 2015. Com s’ha 
comentat anteriorment com a conseqüència de la petita modificació del camí del corriol sota la línia 
elèctrica d’alta tensió s’ha projectat una nova OD, anomenada AT. Les principals característiques de 
les dos OD són les següents: 
 
 

Nº obra 
drenatge Dessignació Localització P.K. Conca a 

desguassar Tipologia 
Cabal de 
disseny      

Q500 (m3/s) 

14 OD 19.1 Eix-19 0+297,51 5.2 Tub 2.000 mm 3,60 

AT OD AT Camí AT 0+349 AT Tub 1.200 mm 0,066 
 
Donat que el camí al qual dóna servei la OD AT té un ample de 4 metres, el diàmetre de la OD s’ha 
reduït a 1.200 mm, dimensió suficient per realitzar el manteniment de neteja. 
 

8.8 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 
 
Per definir la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma de Carreteres 8.2-1.C. 
“Marques Vials” de Març de 1.987 publicada per la Direcció General de Carreteres . 
 

La instrucció 8.1- IC/ “Senyalització Vertical” i els catàlegs de senyals de circulació” publicada per la 
Direcció General de Carreteres el març de 2014, és la Normativa utilitzada per la definició de la 
senyalització vertical. 
 
D’acord amb l’Ordre Circular 35/2014, es col·locaran exclusivament suports de barreres amb secció 
tubular, segons es defineixen en la Norma 3.1-IC.de Traçat. 
 
Tots els elements que es col·locaran en el present Projecte Constructiu hauran d’incloure la marca 
CE a través d’un organisme autoritzat. 
 
En l’Annex núm. 10 Senyalització, abalisament i defenses es descriuen cada un dels elements 
projectats per definir la senyalització horitzontal, la vertical i  les barreres de seguretat. 
 

8.9 ENLLUMENAT 
 
En el present projecte no es contempla cap tipus d’enllumenat viari. 
 

8.10 OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Les obres complementàries incloses en el present projecte és la corresponent al nou 
subministrament elèctric que donarà servei a les instal·lacions del túnel de l’Àngel. 
 

9 TALA D’ARBRES 
 
S’ha realitzat un estudi de la tala d’arbres necessaris per executar el desviament de les línies aèries 
d’alta i mitja tensió a la zona del fals túnel dels Tres Turons que es presenta en l’Annex núm 21. 
Estudi de tales. 
 
Aquest estudi s’ha fet per densitats d’arbres observats “in situ” i extrapolats per superfícies d’iguals 
característiques.  
 
A continuació es presenten les taules resum de les tales per les dues línies elèctriques. 
 

LINIA ALTA TENSIÓ Arbres en el 
corriol (ut) 

Arbres en la resta 
de la zona 

influència (ut) 
Arbres totals 

a talar (ut) 
Superfície corriol 

(m2) 

T-16 A T-17 60 83 143 859 
T-17 A T-18 117 370 487 1.672 
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LINIA ALTA TENSIÓ Arbres en el 
corriol (ut) 

Arbres en la resta 
de la zona 

influència (ut) 
Arbres totals 

a talar (ut) 
Superfície corriol 

(m2) 

T-18 A T-18 bis 89 142 231 1.268 
T-18 bis A T-19 53 3 56 1.178 
T-19 A T-20 49 105 49 700 
T-20 A T-21 59 149 59 842 
TOTAL 427 852 1279  

 
 

LINIA MITJA TENSIÓ Arbres en el 
corriol (ut) 

Arbres en la resta 
de la zona 

influència (ut) 
Arbres totals 

a talar (ut) 
Superfície corriol 

(m2) 

T-29 A T-30 25 41 66 700 
T-30 A T-31 32 76 108 700 
T-31 A T-32 32 37 69 700 
T-32 A T-33 32 11 43 700 
T-33 A T-34 30 33 63 656 
T-34 A T-35 33 42 75 604 
T-35 A T-36 16 47 63 636 
T-30 A T-3 18 4 22 269 
T-34 A T-3 8 4 12 125 
TOTAL 226 295 521  

 
 

10 MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
L’Annex núm. 17. Mesures correctores d’impacte ambiental és el mateix que el presentat en el 
projecte de traçat de data 2015, personalitzat per les obres que es desenvolupen en el present 
projecte complementari. 
 
En els plànols que s’adjunten a l’Annex es localitzen les mesures projectades. A continuació es fa 
un breu resum de les principals mesures correctores incloses en el present projecte. 
 
 

1. Instal·lacions Auxiliars i Acopis Temporals 
 
Les instal·lacions auxiliars corresponents a pàrking de maquinària i zones de treball es 
situen en les zones definides en el projecte de traçat de data Abril de 2015. Un cop acabada 
la funcionalitat de les instal·lacions es procedirà al seu desmantellament amb la recuperació 
del sòl original. 
 
Pel que fa als acopis temporals seran els definits en el projecte de traçat de data Abril de 
2015.  

 
2. Protecció i Conservació de Sòls 

Es realitzarà el marcatge de la zona d’ ocupació estricta de les obres i en els trams forestals 
es marcaran específicament els arbres que cal tallar. 
 
Es recuperarà la capa superior de sòl vegetal de les superfícies que siguin ocupades per 
l’obra, tant de manera temporal com permanentment. 

 
3. Protecció de les aigües i del Sistema Hidrològic 
 

Durant les obres d’obertura de les pistes d’accés als peus de les torres elèctriques no es 
permetrà interceptar i tallar els cursos fluvials encara que sigui temporalment. No es preveu 
la instal·lació de barreres de retenció de sediments atès que els cursos fluvials interceptats 
no porten aigua de forma permanent i tenen una llera força tancada. 
 

4. Protecció de l’atmosfera 
 
Per evitar la contaminació per la dispersió de la pols generada pel pas de vehicles pesants i 
especialment en els mesos de climatologia seca cal regar periòdicament els camins d’obra. 
Si es considera necessari s’ubicaran instal·lacions de neteja de camins en els punts d’accés 
– sortida de les obres. 
 

5. Prevenció de sorolls en àrees habitades 
 

Durant l’execució de les obres es limiten les activitats sorolloses a l’horari diürn (de 8 a 22 
h).  
 
Donada la naturalesa de les obres no es necessari la implantació de pantalles acústiques. 

 
6. Protecció de la vegetació 

 
A més del marcatge de la superfície estricte que cal ocupar, d’acord amb la  prescripció de 
la Declaració d’Impacte Ambiental, en el present projecte s’ha previst l’habilitació d’un 
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terreny com a viver temporal per tal de trasplantar-hi aproximadament entre 30 i 50 peus 
arboris afectats pel projecte. 
 
Es preveu que la major part dels peus arboris siguin utilitzats en la revegetació definida en 
el projecte constructiu del nou ramal de la C-32. 

 
 

7. Protecció de la Fauna 
L’obra de drenatge transversal OD 19.1 disposa d’una solera de formigó que permetrà el 
pas de petits mamífers. La OD AT al tenir un caràcter provisional no disposa d’aquesta 
solera. 
 

 
8. Restauració Paisatgística 
 

Consisteix fonamentalment en la revegetació i reforestació de totes les superfícies 
derivades per la construcció dels talussos. La restauració té per objecte donar un efecte de 
continuïtat al paisatge i contribuir a una correcta  cicatrització i integració de la 
infraestructura en l’entorn. 
 
Els tractament de revegetació estudiats són els següents: 
 

-    Hidrosembra dels talussos del vial d’accés a la depuradora.  
 

9. Permeabilitat Territorial 
 

Gràcies a l’extensa xarxa de camins existents a la zona no serà necessari obrir nous camins 
per accedir als diferents talls de l’obra, tret de l’eix-2 per anar al peu de la torre T-17. Aquest 
camí serà provisional, és a dir, es reposarà al seu estat anterior a les obres una vegada 
finalitzi l’execució de la línia d’alta tensió. 
 

 
10. Patrimoni cultural 
 

No s’ha identificat cap element catalogat a l’inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya. Malgrat això, tenint en compte les directrius de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural cal la presència d’un arqueòleg a peu d’obra mentre durin els moviments de terres. 
 
 

11. Prevenció d’Incendis Forestals 
 

Durant la fase de construcció s’adoptaran les mesures de prevenció d’incendis forestals que 
figuren en el Decret 64/1995 de 7 de març. 
 
Durant la fase d’explotació caldrà tenir en compte les mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de les carreteres d’acord amb el Decret 130/1998 de 12 
de maig. 

 
Totes les mesures definides en el present projecte complementari estan valorades en el pressupost 
de l’obra.  
 

11 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En compliment del R.D 105/2008 d’1 de febrer es redacta l’Annex  Estudi de Gestió de Residus de 
la construcció i Demolició on es fa una estimació de la quantitat de residus generats en la 
construcció i demolició (RCD) de les obres definides en el present projecte es redactarà en el 
projecte constructiu. 
 
La partida d’alçada a justificar per a la gestió de residus, assoleix el valor de 1.970,97 €. Tal com 
figura a l’Annex aquesta partida inclou la manipulació i classificació, la càrrega i transport i el 
tractament extern de totes les unitats generades llevat de les esmentades anteriorment annex. 
 

12 EXPROPIACIONS 
 
A l’Annex núm.12. Expropiacions figura la relació de les parcel·les que cal expropiar per a la 
construcció de les obres definides en aquest projecte. En la relació s’indica el nom i adreça del 
titular, la identificació cadastral, la superfície a expropiar, la classificació i qualificació urbanística i el 
tipus d’aprofitament existent. Aquestes parcel·les estan marcades en color groc. 
 
La resta de parcel·les afectades pel projecte de traçat amb clau TA- NC-93024.2-A2 es deixen a títol 
informatiu, doncs el present projecte desenvolupa part de la totalitat del projecte desenvolupat en el 
de traçat. 
 

13 SERVEIS AFECTATS 
 
A l’Annex núm. 11 Serveis Afectats es recull la localització i descripció dels serveis que resulten 
afectats per l’execució de les obres definides en el present projecte. També inclou l’Annex el 
projecte de reposició de cadascuns dels serveis afectats i el corresponent pressupost de reposició. 
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De la totalitat dels serveis afectats existents dins de l’àmbit global del projecte de traçat d’Abril de 
2015, on s’havien detectat 29 serveis que necessiten ser desviats com a conseqüència de la 
construcció de l’Autopista. El present projecte Complementari descriu la necessitat de prioritzar amb 
uns quants serveis a fi i efecte de disposar de la traça lliure d’aquest quan es construeixe. Les 
actuacions a realitzar en el present projecte Complementari en quant a serveis afectats són les 
següents: 
 

 Reposició de la línia aèria de Telefònica TF01 a la zona de Sant Daniel. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF02 en la zona del viaducte sobre la riera de 

Salomó. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició del la línia aèria Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la línia d’alta tensió d’Endesa AT01, en la zona del fals túnel dels tres Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT01, en la zona del fals túnel dels tres 

Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT02, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT03, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT04, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat de Sorea AG06 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat d’Aqualia AG07 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar 

AG08 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada del Golf AG09 en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de l’escomesa elèctrica particular PC04 a la zona del vil d’accés a la depuradora 

en el seu pk 0+540 
 
L’obra civil de totes les reposicions de les línies Propietat de Telefònica aniran dins del pressupost 
general del present Projecte Complementari. 
 
L’obra civil corresponent a l’esporga i tala d’arbres, a l’obertura dels camins d’accés a les diferents 
torres elèctriques de les reposicions AT01 i MT01 aniran dins del pressupost general del present 
projecte, mentre que l’obra mecànica (excavació fonaments torres, fonaments de les torres, 
subministra i muntatge de les torres, i subministra i estesa dels cables elèctrics) anirà com a inversió 
doncs aquesta activitat la realitzarà íntegrament l’empresa subministradora 
 

L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa i l’execució de la canalització 
mitjançant tubs de PVC sota el vial d’accés a la depuradora amb les corresponents arquetes de tir 
de la reposició de la línia de mitja tensió MT02 i de la baixa tensió BT03 anirà dins del pressupost 
general del present projecte. Mentre que les activitats de l’obra mecànica les realitzarà l’empresa 
subministradora en la seva totalitat, dins d’aquesta partida està la reposició de la línia de baixa 
BT04. 
 
En la zona de la reposició de la MT02 fora del vial d’accés a la depuradora tant l’obra civil com l’obra 
mecànica la realitzarà l’empresa subministradora. 
 
L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa de les reposicions AG06, AG07 i 
AG08 aniran dins del pressupost general del present projecte. Mentre que les activitats de l’obra 
mecànica les realitzarà l’empresa subministradora, en aquet cas Sorea i Aquaia. 
 
L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició AG09 estaran incloses dins del pressupost general del 
present projecte. 
 
L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició PC04 estaran incloses dins del pressupost general del 
present projecte. 
 
L’obra mecànica de totes les reposicions de TELEFÒNICA estaran incloses dins de la inversió 
general del present projecte constructiu. 
 
En els plànols es grafíen els serveis afectats i les reposicions projectades.  
 
El pressupost d’obra mecànica (la realitzaran les empreses subministradores d’aigua, telefonia i 
electricitat) prevista per a la reposició dels diferents serveis afectats és la següent: 
 
PROPIETARI PRESSUPOST 
 
ENDESA AT01(*) (projecte febrer 2015) ...............................................................  351.927,34 Euros 
ENDESA MT01 (Pressupost nº 0482169) .............................................................  149.640,91 Euros 
ENDESA MT02 + BT03 + BT04 (Pressupost nº 0485390-2) .................................  199.574,94 Euros 
TOTAL ENDESA  ..................................................................................................  701.143,19 Euros 
 
AIGUA (AG06 SOREA) .......................................................................................... 166.898,25 Euros 
AIGUA (AG07 AQUALIA).......................................................................................... 59.245,38 Euros 
AIGUA (AG08 AJUNTAMENT DE LLORET) ............................................................ 41.148,87 Euros 
TOTAL AIGUA ........................................................................................................ 267.292,50 Euros 
 
TOTAL TELEFÒNICA ............................................................................................... 18.000,00 Euros 
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PRESSUPOST OBRA MECÀNICA SEGONS COMPANYIES ............................... 986.435,69 Euros 
 
 
(*) Aquest import és el resultat de restar al pressupost (527.594,30 €) del projecte “Projecte 
d’execució de la reforma de la línia aèria d’alta tensió a 110kV, simple circuit, “SE Tordera – SE 
Lloret” Tram T.15 – T-22” de data febrer de 2015 redactat per Endesa la quantitat de 175.666,95 € 
corresponents a les partides d’explanació de camins d’accés a les torres i la tala d’arbres que seran 
realitzades pel contractista principal. 
 
El pressupost d’obra civil, que s’inclourà dins del pressupost general del present Projecte 
Complementari, previst per a la reposició dels diferents serveis afectats és la següent: 
 
 
PROPIETARI PRESSUPOST 
 
 
TELEFÒNICA TF01 .................................................................................................. 14.327,56 Euros 
TELEFÒNICA TF02 .................................................................................................... 4.916,56 Euros 
TELEFÒNICA TF06 .................................................................................................. 14.787,41 Euros 
TELEFÒNICA TF07 ....................................................................................................... 721,70 Euros 
TOTAL TELEFÒNICA ............................................................................................... 34.753,23 Euros 
 
ENDESA AT01 ........................................................................................................  57.020,79 Euros 
ENDESA MT01 ........................................................................................................  30.350,60 Euros 
ENDESA MT02+BT03+BT04 ...................................................................................  18.499,00 Euros 
TOTAL ENDESA  ..................................................................................................  105.870,39 Euros 
 
AIGUA AG06+AG07+AG08+AG09 ........................................................................... 67.285,56 Euros 
 
PARTICULAR PC04 .....................................................................................................  950,00 Euros 
 
 
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................. 208.859,18 Euros 
 
 

14 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
Les obres definides en el present projecte es divideixen en dues parts ben diferenciades, per una 
part tenim la construcció de l’accés a la depuradora de Lloret de Mar amb la reposició dels serveis 

propers a aquest vial, i per altra banda tenim la reposició de les dues línies elèctriques aèries i les 
línies telefòniques del inici del projecte. 
 
L’accés a les diferents zones de treball sempre es realitzarà per camins existents, tret de l’accés a la 
torre elèctrica T-20 de la línia d’alta tensió que serà necessari realitzar un nou camí. 
 
Donada la independència total dels diferents serveis aquest es poden executar de forma simultània. 
 
A l’Annex núm. 9 Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra, figura un anàlisi més profund 
de cada una de les actuacions a realitzar. 
 

15 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 2 %, tal com queda 
reflectit a la justificació de preus. 
 
A l’Annex núm. 20. Justificació de Preus figura tot l’ anteriorment exposat, justificant – se cadascun 
dels preus unitaris que figuren en el Quadres de Preus. 
 

16 PLA DE TREBALLS 
 
En compliment de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’elabora l’Annex núm 14. Pla de 
Treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament dels treballs. Per a les 
obres definides en el present projecte s’estima com a període òptim d’execució NOU (9)  mesos. 
 

17 SEGURETAT I SALUT 
 
En acompliment de l’article 4art del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta la 
obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’edificació i obra 
pública, i de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’ha redactat l’Annex núm 13. Estudi de 
Seguretat i Salut que recull les mesures preventives adequades als riscos que suposen la realització 
de les obres projectades. 
 
L’ esmentat Annex consta dels següents documents: 
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22 PRESSUPOST D’INVERSIÓ 
 
Al Document nº 4 Pressupost figuren els amidaments i els quadres de preus de totes les unitats 
d’obra que intervenen en el Projecte com a punt de partida per la determinació del Pressupost del 
Projecte de Construcció. 
 

PRESSUPOST D’INVERSIÓ 
 
Pressupost d’Execució Material 690.404,57€ 

13% Despeses Generals  89.752,59 € 

6% Benefici Industrial  41.424,27 € 
 
Pressupost Base de Licitació sense IVA 821.581,43 € 

21% I.V.A.  172.532,10 € 

 
Pressupost Base de Licitació(IVA inclòs) 994.113,53 € 

3% Estudis, Projectes i Visats.  29.823,41 € 

5% Direcció de les obres.  49.705,68 € 

Servei AT 01.  425.832,08 € 

Servei MT 01.  181.065,50 € 

Servei MT 02, BT 03 i BT 04.  241.485,68 € 

Servei AG 06.  201.946,88 € 

Servei AG 07.  71.686,90 € 

Servei AG 08.  49.790,13 € 

TELEFÒNICA.  21.780,00 € 

1% Excedent del Contrast de Control de Qualitat.  0,00 € 

1% Acció cultural.  9.941,14 € 

 
Pressupost d’inversió 2.277.170,92 € 

 
 
TOTAL PRESSUPOST D’INVERSIÓ (IVA inclòs) 2.277.170,92 € 

 
 
El Pressupost d’Inversió del Projecte “MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32, 
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: 
TORDERA – LLORET DE MAR”, té un import de: DOS MILIONS DOS-CENT SETANTA-SET MIL 
CENTSETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIM. (2.277.170,92 €) 
 
 

El cost d’inversió corresponent a les expropiacions del present Projecte s’incorporaran en la seva 
totalitat en el cost d’inversió del Projecte Constructiu actualment en fase de redacció, donat que les 
parcel·les a expropiar seran les mateixes. 
 

23 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 
El present projecte de traçat consta dels quatre documents següents: 
 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
 MEMÒRIA 
 
 ANNEXOS 
 
Annex núm. 1. ANTECEDENTS 
Annex núm. 2. COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 
Annex núm. 3. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Annex núm. 4. TRAÇAT 
Annex núm. 5. MOVIMENT DE TERRES 
Annex núm. 6. FERMS I PAVIMENTS 
Annex núm. 7. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
Annex núm. 8.  GEOTÈCNIA I GEOLOGIA 
Annex núm. 9. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
Annex núm. 10. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 
Annex núm. 11. SERVEIS AFECTATS 
Annex núm. 12. EXPROPIACIONS 
Annex núm. 13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Annex núm. 14. PLA D’OBRES 
Annex núm. 15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Annex núm. 16. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
Annex núm. 17. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
Annex núm. 18. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Annex núm. 19. TITULARITATS 
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Annex núm. 20. ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
Annex núm. 21. ESTUDI DE TALES 
 
DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 
 
 
DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS 
 
 
DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 
 

- AMIDAMENTS 
- ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
- QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
- QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
- PRESSUPOST 

 
 

24 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
Per tractar-se d’una obra complerta es susceptible de ser donada a l’ús general, i compren tots els 
elements per a la utilització de les obres, reunint per tant tot el que requereix el Reial decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la documentació 
del projecte, creiem suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a la consideració de la Superioritat 
per a la seva aprovació si s’escau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, juliol de 2016 

 

Per CIVIL SOLUTIONS SL. Per INVICAT 

L’Enginyer Autor del Projecte L’Enginyer Director del Projecte 

 

 

       

 

                           

 

Víctor Tolós Petrus Josep Armengol Tomas 

Enginyer de C., C. i Ports Enginyer de C., C. i Ports 
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- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
d’accidents que presumiblement poden produir-se. S’inclou també la descripció dels 
serveis sanitaris i comuns de què ha d’estar dotat el centre de treball. 

 
- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i reglamentacions 

aplicables a la pròpia obra. 
 

- Plànols on s’esquematitza les mesures preventives definides a la Memòria per a una 
major comprensió i definició d’aquestes. 

 
- Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que avarca el conjunt 

d’unitats i elements definits en l’ esmentat Annex. Aquest pressupost s’incorpora en el 
Pressupost d’Execució Material de la totalitat de l’obra. 

 
L’ import total corresponent a la Seguretat i Salut és de 15.047,99 € el qual s’inclou en el Pressupost 
d’execució material de les obres. 
 

18 CONTROL DE QUALITAT 
 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de 
les obres. A l’Annex núm.18. Pla de Control de Qualitat queda reflectit la proposta del pla on 
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències 
establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del pla del control 
de qualitat. 
 
L’ import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de 20.247,67 € (IVA exclòs). 
 
 

19 REVISIÓ DE PREUS 
 
Tenint en compte que s’estima un termini d’execució inferior a 12 mesos, no cal incloure la revisió 
de preus, d’acord amb el que fixa  l’article 104 del Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre) i l’article 89 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
 
 

20 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En compliment dels articles 25,26,27,28,29,36 i 133 del RD 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 
l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida 
als contractistes per admetre’ls a la licitació d’execució d’aquestes obres. 
 
En el present projecte, tan sols superen, el 20% del pressupost de l’obra els capítols corresponents 
a moviment de terres. Tot i això, també donarem importància a les partides corresponents a 
l’afermat. Així es considera necessari exigir la classificació per aquests capítols. 
 
Grup A:   Moviment de terres y perforacions. 
Subgrup 2:  Explanacions. 
Categoria C:  Anualitat mitjana superior a 120.000 € i inferior a 360.000 € 
 
Grup G:   Vials i pistes. 
Subgrup 4:  Amb ferms de mescles bituminoses. 
Categoria B:  Anualitat mitjana superior a 60.000 € i inferior a 120.000 € 
 
 
 

21 TITULARITATS 
 
A l’Annex núm.19. Titularitats figura una proposta de titularitats dels vials definits en el present 
projecte, la qual es concreta en els següents punts: 
 
 

CARRETERES EIXOS TITULARITAT GESTIÓ 

Camins Accés depuradora i finques 
marge dret 

AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT 
DE LLORET DE 
MAR 

 
La reposició dels serveis afectats per l’obra no modificarà la seva titularitat de manera que una 
vegada reposats continuaran corresponent al mateix titular. Aquest titulars tindran dret a disposar de 
la documentació oficial formalitzada per a aquesta finalitat. 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 
 
L’objecte del present annex és llistar els diferents antecedents que conformen la situació 
administrativa prèvia a la redacció del present projecte. 
 
Així doncs tenim: 
 

 Aprovació definitiva del Projecte de Traçat “ Millora General. Nou ramal de l’autopista C-
32, Blanes – Lloret. Tram: Tordera – Lloret de Mar” amb Clau: TA-NC-93024.2.A2, en data 
18 de Juliol de 2016. 

 Ordre d’ Estudi nº 150604 de la DGIMT de data 17 de Juny de 2015 
 L’Acord de Govern 39/2015, de 17 de març, on s’aprova el conveni d’ampliació de 

l’autopista Montgat-Palafolls fins a la GI-600 (C-31/C-32), en el seu ramal accessori de 
Blanes a Lloret de Mar. 

 Ordre d’ Estudi nº 130613 de la DGIMT de data 26 de març de 2015. 
 Declaració d’Impacte Ambiental de 9 de desembre de 2014. 
 Declaració d’Impacte Ambiental de 27 de març de 2000. 
 Aprovació definitiva de l’ Estudi Informatiu i d’ Impacte Ambiental de 27 de desembre de 

2000 (EI-DG-93024.1) 
 Declaració d’Impacte Ambiental de 28 de setembre de 2001 (IA-NC-93024-2). 
 Aprovació definitiva de l’ Estudi Informatiu i d’ Impacte Ambiental de 5 de novembre de 

2001 (EI-NC-93024-2) 
 Declaració d’Impacte Ambiental de 1 de juny de 2010. 
 Informe de l’ACA de data 10 de setembre de 2010. 
 Actes complementàries de comprovació de les obres i instal·lacions corresponents a 

l’ampliació de l’autopista C-32, pk 131+336 al 135+546. Tram Palafolls – Tordera de dates 
5 de juliol de 2010, 22 de desembre de 2010 i 22 de desembre de 2010 

 Aprovació per part del Ministerio de Foment del projecte de traçat 12-Gi-3340 de data 26 
de juny de 2009. 

 Aprovació per part del Ministerio de Foment del projecte constructiu 12-Gi-3340 de data 8 
de juliol de 2009. 

 Revocació de la resolució d’aprovació de l’expedient d’informació pública i definitiva del 
projecte de traçat de clau T2-Gi-3340 de data 25 de setembre de 2012.  
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova la modificació de la concessió administrativa per a

la construcció, la conservació i l'explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-

Montmeló (C-33).

La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit de
Catalunya, que inclou l’establiment del règim jurídic i financer de les vies que l’integren. Entre aquestes hi
figuren les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33), gestionades en règim de
concessió administrativa.

La concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes Montgat-Palafolls
(C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33), titularitat d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA,
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, té el seu origen en el Decret 165/1967, de 26 de gener, pel qual
es va adjudicar a Autopistas, Concesionaria Española, SA, la concessió per a la construcció, la conservació i
l’explotació de les autopistes Barcelona-la Jonquera i Montgat-Mataró, i el Reial decret 902/1995, de 2 de juny,
pel qual l’Estat va traspassar a la Generalitat de Catalunya la titularitat de les autopistes Barcelona-Montmeló i
Montgat-connexió amb la carretera GI-600 de Blanes a Hostalric, i aquesta es va constituir en l’Administració
concedent de les autopistes esmentades. Mitjançant l’Acord del Govern de la Generalitat, de 14 de desembre de
2010, i el Reial decret 1203/2011, de 19 d’agost, es va autoritzar la cessió, per part d’Autopistas,
Concesionaria Española, SA, a favor d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària de la
Generalitat de Catalunya, de la branca d’activitat corresponent a la concessió de la qual és titular la Generalitat
de Catalunya.

El creixement econòmic i social dels municipis del Maresme i el Vallès Oriental per on transcorren les autopistes
Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33) va fer necessari concretar nous criteris
d’homogeneïtat tarifària, prenent en consideració les característiques de les pròpies vies, la seva mobilitat local
i la seva viabilitat concessional i pressupostària per a la Generalitat de Catalunya, mitjançant una modificació
de la concessió aprovada per l’Acord GOV/185/2013, de 23 de desembre.

La necessitat de continuar afavorint la mobilitat del territori del Maresme ha determinat que esdevingui una
qüestió d’interès general la millora de l’accessibilitat a determinats municipis que estan a l’entorn de l’autopista
C-32 i que per raó del seu atractiu turístic són fonamentals en el desenvolupament econòmic de Catalunya, en
particular de les poblacions de Blanes i Lloret de Mar.

Per garantir aquesta mobilitat, el Govern de la Generalitat considera necessària la construcció d’un ramal
d’accés des de l’autopista C-32 a les poblacions esmentades, la qual cosa comporta una modificació de la
concessió per integrar en el seu objecte el nou ramal accessori a l’autopista C-32.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableix l’article 25 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de
construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de peatge;

Vist l’informe del Departament d’Economia i Coneixement;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d’acord amb la Comissió Jurídica Assessora,
el Govern,

Acorda:

—1 Modificar la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes
Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33), titularitat d’Infraestructures Viàries de Catalunya,
SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, adjudicada mitjançant el Decret 165/1967, de 26 de gener,
en els termes que es recullen en el Conveni incorporat a aquest Acord.

—2 Autoritzar el conseller de Territori i Sostenibilitat per a la signatura d’aquest Conveni i per adoptar les
mesures necessàries per al desplegament d’aquest Acord.
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—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de març de 2015

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

CONVENI

entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Infraestructures Viàries de Catalunya, SA, Concessionària
de la Generalitat de Catalunya, d’ampliació de l’autopista Montgat-Palafolls fins a la GI-600 (C-31/C-32), en el
seu ramal accessori de Blanes a Lloret de Mar.

A la ciutat de Barcelona,

Reunits

D’una part, l’Honorable Senyor Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, que actua en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, autoritzat per a aquesta signatura
per l’Acord GOV/39/2015, de 17 de març.

De d’altra, el senyor (nom i cognoms), que actua en nom i representació d’Infraestructures Viàries de
Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya (en endavant, “Invicat”), en virtut dels poders
que té atorgats i que declara vigents.

Manifesten

1. La concessió de les actuals autopistes C-31/C-32 Montgat-Mataró i C-33 Barcelona-Montmeló va ser
inicialment adjudicada per l’Administració General de l’Estat mitjançant el Decret 165/1967, de 26 de gener,
conjuntament amb els trams Granollers-Maçanet, Maçanet-Girona i Girona-la Jonquera de l’actual autopista
AP-7. Per mitjà del Reial decret 1547/1990, de 30 de novembre, es van modificar determinades clàusules de la
concessió anterior, i per mitjà del Reial decret 483/1995, de 24 de març, es va ampliar el tram Mataró-Palafolls
(Malgrat de Mar) de l’autopista A-19 (actual C-32) fins a la seva connexió amb la carretera GI-600 de Blanes a
Hostalric.

2. Posteriorment, mitjançant el Reial decret 902/1995, de 2 de juny, i el Reial decret 912/1995, de 2 de juny,
es van segregar i donar de baixa de la xarxa de carreteres de l’Estat i es va traspassar a la Generalitat de
Catalunya el caràcter d’Administració concedent de les autopistes C-31/C-32 (antiga A-19) i la C-33 (antiga A-
17), fins aleshores dins de la concessió unificada amb les autopistes AP-7 la Jonquera-Salou i AP-2 Saragossa-
Mediterrani que gestionava ACESA. En aquests reials decrets es va establir que tant la concessió matriu com la
concessió segregada es regirien pel mateix règim jurídic, fiscal, administratiu i de qualsevol altra mena pel qual
s’estaven regint.

3. La Generalitat de Catalunya i ACESA, actualment Invicat, com a concessionària de la C-32, van subscriure
en data 29 de gener de 2010 el Conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i Autopistas Concesionaria Española, SA, (Unipersonal) sobre diverses actuacions en la C-32 al seu
pas pel Maresme, d’acord a l’aprovació efectuada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 16 de
desembre de 2009. En aquell Conveni ambdues parts van establir un marc de col·laboració per a futures
actuacions conjuntes a la comarca del Maresme, com la que és objecte del present Conveni.

4. Per l’Acord del Govern de la Generalitat de 14 de desembre de 2010, es va autoritzar la cessió per part
d’Autopistas, Concesionaria Española, SA, a favor d’Invicat, de la branca d’activitat corresponent a la concessió
de titularitat de la Generalitat, integrada per les autopistes C-31/C-32, Montgat-Mataró-Palafolls fins a la seva
connexió amb la carretera GI-600, i C-33, Barcelona-Montmeló.
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5. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aplicat un conjunt de polítiques destinades a aconseguir la
implantació harmònica d’un nou model de gestió d’infraestructures d’altes prestacions i la millora de la gestió
de la mobilitat per fer-la més sostenible.

En aquesta direcció el Decret 427/2011, de 27 de desembre, va aprovar un nou sistema de descomptes
d’aplicació homogènia a les autopistes de titularitat de la Generalitat de Catalunya tot considerant la millora de
gestió de la mobilitat, i establint un sistema de descomptes acumulatiu que pot arribar a ser del 100% en el
peatge, d’acord amb els criteris de recurrència, vehicles d’alta ocupació (VAO) i vehicles amb baix nivell
d’emissions (ECO).

6. Amb la voluntat d’aprofundir en aquest model, el Govern de la Generalitat va impulsar un nou Pla
d’homogeneïtzació dels peatges que tenia com a objectiu equiparar territorialment les tarifes (€/km) d’acord
amb les característiques de la via, establir el pagament segons el recorregut real de l’usuari, executar diferents
obres de millora de la seguretat i la capacitat de les vies en benefici de contribuir a la recuperació del sector i
la inversió pública i revertir part dels beneficis generats per la mobilitat en vehicle privat en polítiques de
transport públic. Aquesta modificació de la concessió va ser aprovada per l’Acord GOV/185/2013, de 23 de
desembre.

7. Que, vista la necessitat de millorar la mobilitat a la comarca del Maresme, de reforçar l’accessibilitat a
municipis catalans de màxima afluència turística com són Blanes i Lloret de Mar i de resoldre la insuficiència
funcional que pateix actualment la infraestructura quant a l’accessibilitat als nuclis de població existents al
darrer tram del seu recorregut, el Govern de la Generalitat de Catalunya i en execució dels compromisos
derivats del Conveni marc de col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32 en el seu pas pel Maresme,
aprovat pel Govern de la Generalitat en data de 16 de desembre de 2009, i signat en data 29 de gener de
2010 esmentat a la manifestació tercera, considera necessari per a l’interès públic general la construcció a
l’autopista C-32 d’un ramal de connexió de l’autopista C-32 amb les poblacions de Blanes i Lloret de Mar. La
seva integració en l’autopista com un element funcional accessori d’aquesta també té sentit des d’una
perspectiva econòmica en tractar-se d’un ramal lliure de peatge.

Per tot això, de conformitat amb l’article 25.1 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i
explotació d’autopistes, i amb la clàusula 103 del Decret 215/1973, de 25 de gener, pel qual s’aprova el plec
de clàusules generals per a la construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió,
ambdues parts acorden la signatura d’aquest Conveni de conformitat amb les següents

Clàusules

Primera

Objecte

Aquest Conveni té per objecte l’ampliació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i
l’explotació de l’autopista C-31/C-32, Montgat-Mataró-Palafolls fins a la seva connexió amb la carretera GI-
600, amb la construcció, la conservació i l’explotació d’un nou ramal, lliure de peatge, per connectar
directament l’autopista amb les poblacions de Blanes i Lloret de Mar.

La societat concessionària construirà, conservarà i explotarà aquest nou ramal, inclosos tots els seus elements
funcionals, fent execució dels compromisos derivats del Conveni marc de col·laboració sobre diverses
actuacions a la C-32 al seu pas pel Maresme, aprovat pel Govern de la Generalitat en data de 16 de desembre
de 2009, i signat en data 29 de gener de 2010.

Segona

Definició de l’obra i calendari d’execució

Invicat presentarà en el termini màxim d’un mes des de la signatura d’aquest Conveni, un Projecte de traçat
perquè l’aprovi la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que desenvolupi i consideri l’Estudi
informatiu i estudi d’impacte ambiental “Nova autopista C-32. Nou itinerari Palafolls-Tossa de Mar, de claus
EI/IA-DG-93024.1”, aprovat en data 27 de desembre de 2000.

Una vegada aprovat el Projecte de traçat esmentat, Invicat presentarà en el termini de dos mesos el
corresponent Projecte de construcció, perquè l’aprovi la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre.
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La posada en servei de les obres es produirà dins del termini de 30 mesos des de l’aixecament de l’acta de
comprovació de replanteig de les obres i inici de treballs, amb la prèvia disponibilitat dels terrenys necessaris
per a la construcció i de l’obtenció dels permisos i/o autoritzacions que siguin necessaris per part d’altres
organismes públics o privats afectats per aquesta actuació.

En cas d’incompliment d’algun d’aquests terminis per causa imputable a Invicat, l’Administració podrà imposar
les penalitats establertes a l’article 212.4 i apartats següents del TRLCSP. Els imports d’aquestes es faran
efectius sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït. L’import de la penalitat no exclou la
indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració originats per la demora del
contractista.

Tercera

Import estimat d’execució de les obres

Invicat es farà càrrec de l’import d’execució de les obres previstes en aquest Conveni, incloses, en la seva
condició de beneficiari, les eventuals expropiacions i la reposició de serveis i servituds.

Als efectes del present Conveni, el valor de la inversió a efectuar s’estima que té un cost previst de 69,55 M€
PEC sense benefici industrial; amb expropiacions de 70,25 M€.

En tot cas, l’import que es considerarà a efectes de la seva compensació per part de la Generalitat de
Catalunya es determinarà en funció del cost de la inversió real d’acord amb els termes previstos a la clàusula
setena i a l’annex I del present Conveni.

En cas que s’aprovin modificacions a instància de l’Administració en les obres estipulades en aquest Conveni es
procedirà a ajustar i incorporar l’efecte econòmic d’aquestes modificacions a l’alça o a la baixa, en els valors de
la inversió previstos al sistema de compensació.

Quarta

Contractació de les obres

Invicat contractarà l’execució de les obres amb tercers, tot respectant les normes de publicitat, lliure
concurrència, capacitat, solvència i classificació establertes a la normativa aplicable en matèria de contractació
pública a través de procediment obert i en els termes fixats en la normativa d’autopistes.

L’empresa constructora que resulti adjudicatària del procediment de licitació de l’execució de les obres haurà de
complir els requisits establerts en l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció, i concordants del Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la
desplega, així com l’article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

Els subcontractistes quedaran obligats només davant de la societat concessionària que assumirà, per tant, la
total responsabilitat de l’execució del contracte davant de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb aquest plec
i la restant documentació contractual.

El coneixement que tingui la Generalitat de Catalunya dels subcontractes subscrits no alterarà la responsabilitat
exclusiva de la societat concessionària.

La societat concessionària no podrà en cap cas concertar l’execució del contracte amb persones inhabilitades
per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.

Cinquena

Garanties de construcció i explotació

Pel que fa al règim de garanties de construcció i d’explotació, caldrà atenir-se al que disposa la Llei 8/1972, de
10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, en les seves quanties
mínimes.

Sisena
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Integració de les obres en l’objecte de la concessió

Executades les obres, instal·lacions, i elements funcionals, quedaran integrades en l’actual concessió de
l’autopista C-32 de la que és titular Invicat a tots els efectes, especialment els relacionats amb la seva
conservació i explotació.

Setena

Sistema de compensació i reequilibri

7.1 Sens perjudici del sistema de compensació establert en el Conveni marc de col·laboració sobre diverses
actuacions a la C-32 al seu pas pel Maresme, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 16 de desembre de
2009, la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar es compensarà mitjançant el sistema específic
establert a continuació.

A fi de restablir l’equilibri econòmic i financer de la concessió alterat com a conseqüència de les prestacions i
obligacions assumides pel concessionari en el present Conveni, s’estableix que la compensació corresponent a
la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar es computi en un compte de compensació específic.

A l’annex del present Conveni es detalla el mètode de càlcul del saldo de compensació final i la manera que
caldrà fixar anualment (saldo de compensació anual) el seu import per raó de la inversió per l’obra del ramal
Blanes-Lloret de Mar fins a la data de finalització de la concessió.

L’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la inversió per l’obra del ramal
Blanes-Lloret de Mar serà compensat per l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicional de
durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.

Al venciment actual de la concessió, establert per al 31 d’agost de 2021, es determinarà el nou termini de
durada addicional de la concessió que es correspondrà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos de
caixa lliures estimats de la concessió, descomptats a la taxa definida a l’annex I del present Conveni, sigui
equivalent al saldo de compensació final. No obstant això, si en algun moment abans del finiment del període
addicional, s’assolissin els fluxos necessaris per a la recuperació del total del saldo, la concessió finirà
anticipadament, sense que per raó d’aquesta resolució anticipada la concessionària pugui demanar cap tipus de
rescabalament.

Amb una antelació mínima de sis mesos al venciment del període concessional, Invicat comunicarà formalment
al Departament de Territori i Sostenibilitat el saldo de compensació final adjuntant la corresponent liquidació
provisional als efectes adients.

7.2 Invicat, en el moment de presentació dels seus comptes anuals per a la formulació de la censura prèvia
d’acord amb la clàusula 50 del Decret 215/1973, de 25 de gener, ha d’aportar la documentació acreditativa
necessària per determinar el saldo de compensació anual, que haurà de ser objecte de reconeixement en
l’esmentada censura de comptes

D’acord amb això, s’autoritza a Invicat la titulització/monetització d’aquests saldos de compensació provisional
anual, amb la prèvia comunicació al Departament de Territori i Sostenibilitat, i poden emetre valors que
representin una participació en un o diversos drets de crèdit en favor del concessionari, en els termes recollits
a l’article 260 del Reial decret 3/2001, de 14 de novembre. Aquesta autorització en tot cas no afectarà ni
condicionarà la facultat de l’Administració reconeguda al punt següent.

7.3 La Generalitat de Catalunya té el dret de compensar aquest saldo de compensació final al venciment actual
de la concessió mitjançant qualsevol altra mesura compensatòria ajustada a la normativa reguladora de la
contractació del sector públic i que sigui conforme al règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a
Invicat. En tot cas, a partir del present Conveni, cal que el Govern, al venciment actual de la concessió, precisi
mitjançant un acord la mesura compensatòria que s’adopti en compliment de la modificació actual. En cas que
l’Administració de la Generalitat opti per modificar el sistema de compensació de la pròrroga per un altre que
s’ajusti a la normativa reguladora del sector públic i el règim jurídic del contracte, s’haurà de procedir a una
modificació del present Conveni, amb els informes previs corresponents, tot mantenint el saldo de compensació
final que no podrà ésser en cap cas objecte de modificació.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya té el dret a reduir totalment o parcialment el saldo de compensació
acumulat derivat d’aquest Conveni en qualsevol moment abans del venciment de la concessió, mitjançant
pagaments anticipats o qualsevol altra mesura compensatòria, que es deduiran del saldo de compensació,
sense que les quantitats amortitzades anticipadament meritin més interessos des d’aleshores. Aquests
pagaments anticipats hauran de considerar els efectes fiscals en relació amb l’impost de societats que s’hagin
produït des de l’inici del període de meritació del saldo i els que generi el pagament, de manera que el seu
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impacte fiscal sigui neutre per a la concessionària, respectant així una taxa de capitalització anual del 6,5%
neta d’impostos.

El pagament de l’eventual saldo de compensació final, en l’eventual cas que s’exerceixi aquesta opció, s’haurà
de fer dins el primer semestre a comptar de l’extinció de l’actual termini de concessió respectant la neutralitat
de l’impacte fiscal per a la societat concessionària en els mateixos termes previstos al paràgraf anterior.
L’endarreriment en el pagament del saldo de compensació final meritarà interessos legals fins a la data del seu
abonament efectiu.

La compensació establerta en aquesta clàusula, atesa la seva naturalesa d’indemnització, no està subjecta a
IVA (article 78.3, núm. 1, LIVA), i la Generalitat de Catalunya assumirà exclusivament qualsevol cost i perjudici
que per aquest motiu es pugui generar en cas contrari, de manera que si se’n merita resulti neutra per a la
concessionària.

7.4 Invicat ha de lliurar la documentació i informació per a la comprovació, el seguiment i la verificació de les
dades assenyalades en aquest Conveni d’acord amb les instruccions que li siguin comunicades pel Departament
de Territori i Sostenibilitat.

Vuitena

Pla econòmic financer

D’acord amb el que estipula la clàusula 47 del plec de clàusules generals per a la construcció, conservació i
explotació d’autopistes en règim de concessió, aprovat pel Decret 215/1973, de 25 de gener, quan finalitzin les
obres es procedirà a l’adaptació del pla econòmic i financer vigent en aquell moment a la concessió
administrativa de titularitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, elaborat d’acord amb la
normativa aplicable.

Novena

Règim jurídic de la concessió

El règim jurídic de la concessió serà l’actualment vigent per a aquesta, incloent-hi el que estableixen el Conveni
marc de col·laboració sobre diverses actuacions a la C-32, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 16 de
desembre de 2009, i el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i Infraestructures Viàries
de Catalunya, SA, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, que recull les modificacions de la concessió
administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32)
i Barcelona-Montmeló (C-33), aprovat per l’Acord GOV/185/2013, de 23 de desembre, en tot el que no quedi
modificat com a conseqüència d’aquest Conveni i de l’Acord que l’aprova. En conseqüència quedaran sense
efecte les estipulacions concessionals que siguin contradictòries amb el que s’estableix en el present Conveni.

Aquest Conveni s’estableix en el marc de la relació concessional establerta entre la Generalitat de Catalunya i
Invicat i, en conseqüència, té naturalesa juridicoadministrativa.

Atès que el contingut del present Conveni forma un tot unitari, en el cas que es produïssin modificacions
substancials del que s’ha pactat, existirà la facultat per a les parts de la seva denúncia, sens perjudici dels
drets que legalment poguessin correspondre.

Desena

Jurisdicció

Les parts intentaran resoldre de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i interpretació del
present Conveni amb caràcter previ a la seva submissió davant la jurisdicció contenciosa administrativa, la
qual és la competent d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Onzena

Inici de l’aplicació del Conveni

El present Conveni és d’aplicació i produirà efectes des de la data de la seva signatura.
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I per tal que consti i, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

[*] d’Infraestructures Viàries de Catalunya, SAU, Concessionària de la Generalitat de Catalunya

Annex

Sistema compensatori

A) Determinació del saldo de compensació anual

El saldo de compensació al tancament de cada exercici per raó de la inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret
de Mar i que servirà exclusivament a efectes de la seva imputació als comptes anuals de la societat
concessionària i per al càlcul del termini addicional que si s’escau correspongui en cas que el Govern de la
Generalitat optés per aquest mecanisme de liquidació, s’obté de l’aplicació de la fórmula següent:

SC = Cn + SCn-1 (1+taxa)

en què:

Cn: valor real de les inversions executades en cada exercici.

SCn-1: saldo de compensació al tancament de l’exercici immediatament anterior.

Taxa: taxa de capitalització anual, establerta en un 8,0%,

El concepte valor real de les inversions inclourà el cost real de construcció de les obres i execució
d’instal·lacions, el cost de les expropiacions i reposició de serveis afectats, el cost de redacció dels estudis i
projectes i direcció i control de qualitat de les obres, i altres exigències d’inversió cultural.

B) Reequilibri de la concessió. Saldo de compensació final:

El saldo de compensació final serà l’import romanent del saldo de compensació anual acumulat per raó de la
inversió de l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar a la data de venciment de la concessió.

Aquest saldo es compensarà mitjançant un termini de durada addicional o mitjançant altra mesura
compensatòria ajustada a la normativa reguladora de la contractació del sector públic.

En cas d’optar-se pel seu pagament al final de concessió, el saldo es computarà de manera que el seu impacte
fiscal sigui neutre per a la concessionària, respectant els termes de capitalització previstos a la clàusula 7.3
d’aquest Conveni.

Si la compensació s’articula com un termini addicional de concessió, es definiran prèviament els futurs fluxos
de caixa lliures esperats de la concessionària, descomptant-los a la taxa de descompte definida més avall,
fixant el termini de durada addicional com el coincident amb el moment temporal en què aquells fluxos
actualitzats assoleixin l’import del saldo de compensació final.
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El termini addicional que s’autoritzi, en cap cas podrà superar el termini màxim legal establert per a la
concessió. En el cas que abans de la finalització del termini actual de la concessió (2021) es preveiés que
l’ampliació fins al termini màxim legal no serà suficient per a la compensació de la totalitat del saldo de
compensació de liquidació, l’Administració prendrà les mesures adients per adequar-la i per al rescabalament
de la totalitat del saldo de compensació final resultant.

Si abans de la finalització d’aquest nou termini addicional prefixat l’any 2021 s’assolissin els fluxos necessaris
per compensar el saldo de compensació de liquidació, es donarà per finalitzat el contracte, sense dret a
reclamació per part de la societat concessionària. D’altra banda, si en la data inicialment prefixada no
s’haguessin assolit aquests fluxos, la durada de la concessió s’estendrà fins que aquests s’assoleixin
completament, i la Generalitat de Catalunya adoptarà les mesures de rescabalament que siguin necessàries en
cas que es pugui arribar a sobrepassar el termini màxim d’extensió legalment aplicable conforme al règim
jurídic d’Invicat.

Taxa de descompte per al càlcul del termini addicional:

La taxa de descompte utilitzada serà la que acordin les parts el 2021, tenint en compte les condicions de
mercat d’aquell moment, que es determinaran per l’interès legal del diner més 375 punts bàsics, amb un límit
inferior del 6,5% i un límit superior del 8,5 %.

Els futurs fluxos de caixa lliures de la concessionària es calcularan d’acord amb la següent fórmula:

FCLn = marge d’explotación x (1- tipus impositiu) – Inversionsn + Amortitzacions inversionsn x (tipus
impositiu)

en què:

FCLn: flux de caixa lliure generat a l’any “n”

Marge d’explotación: ingressos d’explotació menys despeses d’explotació.

Tipus impositiu: tipus impositiu de l’impost de societats vigent en el moment de determinar els fluxos.

Inversionsn: inversions realitzades per la concessionària, d’acord amb el seu contracte en l’any “n”.

Amortitzacions inversionsn: amortitzacions de l’any “n” associades a les inversions realitzades per la
concessionària.

El venciment de la concessió, per tant, està determinat per:

(15.076.097)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc































































�



�



�







�









BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 154 Viernes 26 de junio de 2009 Sec. V-B.  Pág. 77645

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
22

06
2

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

22062 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el
Expediente de Información Pública y definitivamente el Proyecto de
Trazado de: "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva". Clave: 12-GI-3340. Provincia de
Gerona.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña remitió el Proyecto de
Trazado "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-Frontera Francesa. Tramo: Tordera-
Maçanet de la Selva" para los trámites e informes previos a la aprobación del
mismo.

Por resolución de la Dirección General de Carreteras de 14 de enero de 2009
fue aprobado provisionalmente dicho Proyecto de Trazado, y se ordenó así mismo
la incoación del expediente de Información Pública, en cumplimiento con la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en cumplimiento de cuanto establece la
Orden Circular 22/07 sobre Instrucciones Complementarias para tramitación de
Proyectos y los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa sobre la
necesidad de ocupación y concordantes de su Reglamento.

Con fecha 20 de mayo de 2009 la Dirección General de Carreteras ha propuesto
la aprobación del Expediente de Información Pública incoado con base en el
Proyecto de Trazado de "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva", en base a las siguientes consideraciones:

Primero.- El Proyecto de Trazado de "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva" (en lo sucesivo
Proyecto), ha sido redactado en diciembre de 2008 por la Demarcación de
Carreteras del Estado en Cataluña con la asistencia técnica de la "UTE" formada
por las empresas consultoras "Sercal, Sociedad Anónima" e "Intraesa", de acuerdo
con el contrato firmado de 28 de diciembre de 2006, estando suscrito como autores
del Proyecto por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos don Juan José
Guijarro Blasco y don Fernando Canales Gutiérrez, perteneciente a la citada
empresa consultora "UTE", siendo Director del Contrato el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos del Estado don Tomás García Pomares, afecto a la citada
Demarcación de Carreteras del Estado.

Segundo.- El Proyecto de Trazado, incluye los documentos con la extensión y el
contenido que su autor ha considerado necesarios para cumplir con lo indicado en
el artículo 28 del Reglamento General de Carreteras de 2 de septiembre de 1994,
en lo relativo al contenido de un Proyecto de Trazado.

Tercero.- El Expediente de Información Pública, ha sido tramitado de acuerdo
con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de los
artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa sobre la necesidad de
ocupación y concordantes de su reglamento.

Cuarto.- La longitud de la autovía objeto del Proyecto, según su definición
geométrica, es de aproximadamente 8,5 kilómetros.
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Quinto.- El presupuesto estimado del proyecto de trazado es de 224.340.562,81
euros, que no incluye la cantidad de 35.894.490,05 euros en concepto de IVA (16
por ciento), y resuelvo:

Primero.- Aprobar el Expediente de Información Pública y definitivamente el
Proyecto de Trazado de "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo: Tordera-Maçanet de la Selva", por su presupuesto estimado de
224.340.562,81 euros, que no incluye la cantidad de 35.894.490,05 euros en
concepto de IVA (16 por ciento), con las siguientes prescripciones a cumplimentar
en la redacción del proyecto de construcción:

- Se corregirán las titularidades y superficies afectadas según lo expuesto en las
distintas alegaciones.

- Se garantizará el acceso a todas las fincas.

- Se modificará la reposición del camino mencionada en la alegación del
Ayuntamiento de Maçanet de la Selva.

Segundo.- Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
dé traslado de la presente Resolución según lo dispuesto en los artículos 31 y 58
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que lleve a
cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución sea publicada en el
Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la provincia de Gerona y en un
diario de gran tirada de dicha provincia.

Tercero.- Ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña la
incoación del Expediente de Expropiación de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras, teniendo en cuenta, en su caso, lo indicado en el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, modificado por la Ley 11/1996 de 27 de
diciembre.

4.- La presente resolución pone fin a la vida administrativa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/99. Contra la misma se puede interponer recurso
potestativo de reposición, ante el Ministro del Departamento, en un plazo de un
mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación de
aquélla en el "Boletín Oficial del Estado", sin que quepa formular el recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 22 de mayo de 2009.-El Ministro de Fomento, por delegación (Orden
30-5-1996), el Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, firmado:
Victor Morlán Gracia.

Barcelona, 9 de junio de 2009.- El Jefe de la Demarcación de Carreteras, Luis
Bonet Linuesa.

ID: A090050105-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Miércoles 8 de julio de 2009 Sec. V-B.  Pág. 82102

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
23

49
1

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

23491 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña
sobre Resolución de la Dirección General del Carreteras por la que se
aprueba el Proyecto de Construcción de: "Autovía del Nordeste A-2.
Barcelona - Frontera Francesa. Tramo: Tordera - Maçanet de la Selva".
Clave: 12-GI-3340. Provincia de Gerona.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña ha remitido el Proyecto
de Construcción "Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Tordera - Maçanet de la Selva" para su supervisión reglamentaria, previa a la
aprobación del mismo.

El Proyecto ha sido supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos
cuyo informe, de fecha 12 de mayo de 2009, está preceptuado en el artículo 109
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en la
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras de 7 de marzo de 2001,
sobre la Supervisión de Proyectos en el ámbito de las competencias de la
Dirección General de carreteras.

Con fecha 12 de mayo de 2009, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de
la empresa Consultora formada por la U.T.E. "Ingeniería de Cooperación y
Desarrollo; S.A.U., S.A de Estudios Técnicos Económicos; e Ingeniería de
Trazados y Explanaciones, S.L. (INSEIN)", D. Carlos Centeno Ferruelo, ha
redactado el Informe de Seguimiento del Proyecto de referencia.

Con fecha 12 de mayo de 2009 el responsable de Seguridad en fase de
proyecto D. Carlos Centeno Ferruelo ha emitido informe favorable sobre la
documentación de seguridad de los túneles de Turó del Gall (Túnel I), Maçanet de
la Selva (Túnel II) y Cartella Vell incluidos en el proyecto.

En virtud de lo anterior HAGO CONSTAR lo siguiente:

1. El Proyecto de Construcción de referencia (en lo sucesivo Proyecto) está
compuesto por los documentos que integran el Proyecto redactado en diciembre
de 2008.

2. El Proyecto, conforme con lo indicado en la Orden de Estudio, ha sido
redactado por la UTE formada por las empresas consultoras SERCAL, S.A. e
INTRAESA mediante un contrato de asistencia técnica que ha sido suscrito con
fecha 28 de diciembre de 2006, estando suscrito como autores del mismo por los
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D. Juan José Guijarro Blasco y D.
Fernando Canales Gutiérrez, perteneciente a la citada UTE y actuando como
Director del Contrato D. Juan José Barios Baquero, Ingeniero del Área de
Planeamiento, Proyectos y Obras de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña.

3. Con fecha 15 de marzo de 2007, la empresa Consultora formada por la
U.T.E. "Ingeniería de Cooperación y Desarrollo; S.A.U., S.A de Estudios Técnicos
Económicos; e Ingeniería de Trazados y Explanaciones, S.L. (INSEIN)" firmó un
contrato de asistencia técnica para la redacción del "Seguimiento, comprobación y
elaboración de informes previos a la supervisión de los proyectos de trazado y
construcción de las autovías: Linares - Albacete; Burgos - Aguilar de Campoo;
Nordeste y acondicionamiento y actuaciones en medio urbano", dentro de los
cuales se encuentra el proyecto de referencia.
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4. El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de dicha empresa Consultora D.
Carlos Centeno Ferruelo, ha examinado el Proyecto, ha redactado y firmado el
Informe de Seguimiento del citado Proyecto con fecha 12 de mayo de 2009.
Además en este informe de seguimiento han firmado, como responsables de la
Geotecnia del Corredor y de las Cimentaciones el Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos D. Ángel Arcones Torrejón y como responsable de las Estructuras ha
firmado el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Alberto Lozano Carreras.

5. El informe de Supervisión de fecha 12 de mayo de 2009, según lo
preceptuado en el artículo 109 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, ha sido redactado con base en este Informe de Seguimiento.

6. El Proyecto incluye los documentos con la extensión y el contenido que su
Autor ha considerado necesarios para cumplir con lo indicado en el artículo 107 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, habiéndose
comprobado que, en general, se ajusta a lo exigido en dicho artículo.

7. El Proyecto reúne los requisitos que sus Autores han considerado necesarios
para cumplir con lo exigido por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, y concretamente con lo establecido en su artículo 125 en lo relativo a que
los proyectos deben referirse necesariamente a obras completas.

8. En cumplimiento de lo que dispone el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, el
Proyecto contiene un Estudio de Seguridad y Salud, siendo su autor el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas. Don Juan Antonio Barrio Ferrero, cuyo presupuesto de
859.608,65 € de ejecución material, ha sido incorporado como unidad
independiente al Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, que deberá ser
analizado, estudiado, desarrollado y complementado por parte del contratista
adjudicatario de las obras antes del comienzo de las mismas para elaborar el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

9. En cumplimiento de lo que dispone el Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, el Proyecto incluye un apartado denominado "Acciones Sísmicas".

10. En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre
requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado, el
Proyecto Incluye los Manuales de explotación de los túneles de Turó del Gall
(Túnel I), Maçanet de la Selva (Túnel II) y Cartella Vell.

11. Se ha dado cumplimiento a la Orden Circular 7/2001 del Director General de
Carreteras de 1 de octubre de 2001 y su modificación de 11 de abril de 2002.

12. La longitud del tramo objeto del Proyecto, según su definición geométrica, es
de 8,9 km.

13. Se ha efectuado el replanteo previo del eje del trazado, cuyos datos se han
incluido en el Anejo de "Cartografía y Topografía", y se ha constado el ajuste del
mismo al terreno.

14. El Proyecto incluye el programa de trabajo con el plazo de ejecución de las
obras que ha sido estimado conveniente por sus Autores.

15. El Presupuesto Base de Licitación del Proyecto es de 248.900.855,90 euros,
que no incluye la cantidad de 39.824.136,94 euros en concepto de I.V.A. (16%)

Y RESUELVO:
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1. Aprobar el Proyecto por su presupuesto base de licitación de 248.900.855,90
euros, que no incluye la cantidad de 39.824.136,94 euros en concepto de I.V.A.
(16%), con las siguientes prescripciones a cumplimentar durante la ejecución de
las obras, presentando al Ingeniero Director de las mismas antes de la ejecución
de las unidades correspondientes, la documentación pertinente:

1.1 Se deberá proseguir la tramitación de los proyectos de reposición de
servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la "Circular sobre modificación de
servicios en los Proyectos de Obras" de 7 de marzo de 1994.

2. Supeditar esta aprobación a la que, según lo dispuesto por el real Decreto
635/2006 de 26 de mayo sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles del
Estado, corresponde al Secretario de Estado de Infraestructuras sobre el proyecto
de los túneles de Turó del Gall (Túnel I), Maçanet de la Selva (Túnel II) y Cartella
Vell.

3. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña dé
traslado de la presente Resolución según lo dispuesto en los artículos 31 y 58 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que lleve a cabo los trámites
necesarios para que la presente Resolución sea publicada en el Boletín Oficial del
Estado.

4. La presente resolución no pone fin a la vía administrativa. Contra la misma se
podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario General de Infraestructuras
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la resolución
en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 27 de mayo de 2009. EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS.
Por delegación LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS (Resolución 12-
7-1999), Fdo.: María José Rallo del Olmo.

Barcelona, 29 de mayo de 2009.- El Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña, Luis Bonet Linuesa.

ID: A090052949-1
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1 COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 

 
El present projecte Complementari  “Millora general. Nou ramal de l’Autopista C-32, Blanes - Lloret. 
Reposició de serveis afectats i accés depuradora. Tram: Tordera – Lloret de Mar.”, està afectat per 
les prescripcions de quatre Declaracions d’Impacte Ambiental: 
 

- “Autopista Blanes – Lloret de Mar. Nou itinerari. Tram: Tordera – Blanes – Lloret de Mar”, de 
9 de desembre de 2014. 

- “Autopista Blanes – Lloret de Mar. Nou itinerari. Tram: Tordera – Blanes – Lloret de Mar”, de 
1 de juny de 2010. 

- “Millora general. Nova carretera. Autopista C-32 (antiga A-19) de Barcelona a Maçanet, PK 
135+546 al PK 143+104. Estudi d’implantació de l’àrea de peatge i de serveis. Tram 
Tordera – Lloret de Mar”, de 28 de setembre de 2001. 

- “Autopista Blanes – Lloret de Mar. Nou itinerari. Tram: Tordera – Blanes – Lloret de Mar”, de 
24 de març de 2000. 

 
A continuació es descriu el compliment de les prescripcions incloses en cada una de les 
Declaracions d’Impacte Ambiental i que s’han incorporat en el projecte sempre i quan facin 
referència a l’àmbit d’afectació actual. 
 

2 REQUERIMENTS DE LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE 9 DE 
DESEMBRE DE 2014 

 
En la sessió del dia 9 de desembre de 2014 va aprovar la vigència de la declaració d’impacte 
ambiental amb caràcter favorable del projecte “Autopista Blanes – Lloret de Mar. Nou itinerari. Tram: 
Tordera – Blanes – Lloret de Mar”. 
 
A continuació es descriuen les mesures fixades per la Declaració d’Impacte Ambiental i es descriu la 
seva aplicació en el redactat del corresponent projecte constructiu. 
 
a) Prevenció de la contaminació lluminosa. 
 
Tal com s’indica en la memòria del present projecte les zones a il·luminar seran l’enllaç de Fenals, la 
rotonda de l’enllaç amb la C-63 i la rotonda a l’enllaç de Papalús. I serà en el corresponent projecte 
constructiu on desenvolupi en detall aquest enllumenat, complint amb la normativa sectorial 
aplicable. 
 

 

3 REQUERIMENTS DE LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE 1 DE 
JUNY DE 2010 

 
En la sessió del dia 1 de juny de 2010 va aprovar la vigència de la declaració d’impacte ambiental 
amb caràcter favorable del projecte “Autopista Blanes – Lloret de Mar. Nou itinerari. Tram: Tordera – 
Blanes – Lloret de Mar”. 
 
A continuació es descriuen les mesures fixades per la Declaració d’Impacte Ambiental i es descriu la 
seva aplicació en el redactat del corresponent projecte constructiu. 
 
a) Realitzar totes les plantacions incloses al projecte amb espècies autòctones pròpies de la zona, i 
d’acord amb la vegetació dominat en l’actualitat. 
 
Tal com s’indica en l’apartat 3.8 de l’Annex nº12 de Mesures correctores les plantacions, a part de 
ser autòctones de la zona del projecte, seran les més adients des d’un punt de vista 
agroclimàtiques. Les espècies proposades són: el pi pinyoner, l’alzina surera, el marfull, l’arboç i el 
bruc. 
 
b) Minimitzar les plantacions previstes a totes les zones que no es pugui revegetat de forma natural. 
 
En l’apartat 3.8 de l’Annex nº12 de Mesures Correctores s’indica quina es la tipologia de les 
espècies a plantar en funció de la seva ubicació. El principal diferenciador és la pendent al talús que 
se’n fa ús. Així doncs en talussos força verticals es prescindeix dels arbres i dels arbust de mida 
gran a fi de facilitar l’arrelament de l’espècie tant a la malla com a la terra vegetal depositada. 
 
c) Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant l’encintat del límit 
d’obra. Fixar el límit de tala en el límit d’obra i no en el d’expropiació. 
 
Pel que fa a limitar l’encintat al mínim es descriu en l’estat d’amidaments en el qual la partida 
d’encintat es limita exclusivament al que s’entén per superfície mínima per treballar amb seguretat i 
qualitat. 
 
Per altra banda la Companyia Endesa ha realitzat un estudi de tala a realitzar per desenvolupar les 
obres de restitució tant de la línia d’alta tensió com la de mitja tensió. El límit de tala es circumscriu 
estrictament al dret de vol de les diferents línies tenint en compte la tipologia de llurs suport. És 
important citar que el passadís per on actualment discorren les dues línies seran repoblades, la 
superfície de tala i la superfície de repoblació són semblants. 
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d) Tenir en compte les mesures proposades l’informe de 3 de desembre de 2009 de l’Oficina de 
Prevenció de la Contaminació Lluminosa. 
 
En el present projecte de Traçat no es desenvolupa el disseny de l’enllumenat dels diferents ramals, 
però es tindrà present l’informe pel seu disseny en el projecte constructiu. 
 
e) Tenir en compte les mesures proposades als informes de l’ACA. 
 
Tal indica l’informe de l’ACA, totes les consideracions es realitzaran en la fase del projecte 
constructiu. En el projecte de traçat s’han consensuat les solucions amb els Tècnics de l’ACA i són 
coneixedors que en el projecte constructiu es detallaran per donar resposta a llur informe. 
 
En el projecte de traçat si s’ha fet un anàlisis de les obres de drenatge transversals a fi de 
determinar les sobreelevacions. El càlcul es recull en l’annex nº 5 de Climatologia, Hidrologia i 
Drenatge. 
 
Tal com es comenta en l’annex n 13 de Mesures correctores l’endegament entre les rieres de Sant 
Daniel i Salomó es realitzarà amb tècniques de bioenginyeria. 
 
f) Presentar tota la documentació, plànols i informes que l’ACA sol·licita en aquest informes, i que 
hauran de tenir un informe preceptiu de l’ACA. 
 
Com s’ha comentat en l’apartat anterior la documentació que demana l’ACA es realitzarà en la fase 
de definició del projecte constructiu, ja que en el present projecte de traçat simplement es detallen 
les solucions consensuades amb els Tècnics de l’ACA i l’equip redactor del present projecte de 
traçat. 
 
g) Garantir la salvaguarda de la riera de Passapera minimitzant l’afecció a les seves comunitats 
forestals de ribera. 
 
A l’apartat 3.8 de l’Annex nº13 de Mesures Correctores s’indica el tipus de plantacions a fer a la 
riera de Passapera en les zones de creuament amb els viaductes tant del tronc com del ramal de 
l’enllaç de Fenals. 
 
h) A l’afectació d’un afluent de la riera de Montbarbat per la rotonda i accessos del nou enllaç de 
Lloret de Mar, valorar la possibilitat d’incorporar un pont que permeti la lliure circulació de l’Aigua i 
minimitzi l’impacte sobre les comunitats vegetals existents, en comptes del terraplè previst. 
 
Efectivament en el projecte redactat el 2009 apareix sobre el torrent de les Ànimes un terraplè d’uns 
22 metres d’alçada i aquest es deriva cap una obra de drenatge tipus calaix de 2,50x2,50 metres i 
una longitud de 76 metres. 
 

Per tal d’encaixar un viaducte en aquesta zona s’ha estudiat en primer lloc el cost de les obres 
plantejades l’any 2009, en segon lloc s’ha realitzat una petita modificació del traçat de la zona a fi de 
creuar el torrent de les Ànimes pel lloc més estret a fi de minimitzar la longitud de l’estructura i per 
últim s’ha compatibilitzat amb la rotonda de la C-63. 
 
El viaducte resultant de l’encaix té tres vànols, els extrems de 38 metres i un central de 50. 
L’estructura del tauler és mixta, mentre piles i estreps són de formigó armat. Amb aquesta disposició 
es salva perfectament la llera del torrent de les Ànimes i a la vegada totes les fonamentacions tant 
de piles com d’estreps són directes. 
 
La modificació de traçat per adaptar la rotonda i el viaducte ha portat a reduir el pendent del 5% 
dissenyat el 2009 a un 3%. A la vegada al desplaçar la planta ens allunyem del punt alt existent al 
pk 6+350 i per tant disminuïm l’excavació de la traça.  
 
Tot i amb això el cost de construcció del viaducte mixt és superior a la construcció de la solució del 
terraplè plantejada el 2009, però les millores de seguretat vial (reducció del pendent), medi 
ambientals (reducció excavació, al reduir el pendent els vehicles no fan tantes emissions de co2, 
permeabilitat entre ambdós marges de la traça i lliure circulació del torrent per la seva llera natural) i 
de manteniment (es molt costos el manteniment d’obres de drenatge transversal de 76 metres de 
longitud) fan que en el present projecte de traçat es contempli el disseny del viaducte que es 
desenvoluparà, al igual que la resta d’estructures, en el projecte constructiu. 
 

4 REQUERIMENTS DE LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE 28 DE 
SETEMBRE DE 2001. 

 
La Declaració d’Impacte Ambiental es va redactar d’acord amb la sessió de la Ponència Ambiental 
realitzada el dia 28 de setembre de 2001 i es formula la declaració d’impacte ambiental amb 
caràcter favorable si s’implementen les condicions addicionals fixades en la DIA. 
 
A continuació es descriuen les mesures fixades per la Declaració d’Impacte Ambiental i es descriu la 
seva aplicació en el redactat del corresponent projecte constructiu. 
 
4.1 MESURES CORRECTORES ADDICIONALS. 
 
a) Integrar els talussos de desmunt de la carretera dissenyats al 2H:3V, ja sigui incidint en la 
definició del seu pendent o en la implantació de tècniques específiques d’estabilització de terra 
vegetal i revegetació. 
 
S’han modificat les pendents dels talussos en desmunt de més alçada, buscant la combinació entre 
minimitzar l’ocupació i poder-los integrar i revegetar. Per això, la tipologia escollida és tipus mixta en 
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la part inferior amb pendent 2H:3V i els últims 3 metres amb pendent 3H:2V que permetrà la seva 
revegetació i posterior hidrosembra. D’aquesta manera es minimitzarà l'ocupació de noves 
superfícies a partir d’aquest disseny de desmunts i es millorarà la integració paisatgística en l’entorn.  
 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental es defineix en el capítol 3.2.2, de reducció 
de l’impacte geològic tali com s’han definit els talussos en desmunt i terraplè en l’obra. 
 
b) Estendre un mínim de 20 cm. de terra vegetal sobre totes les zones a restaurar. Caldrà realitzar 
una esmena amb adobs de la terra vegetal si els continguts de matèria orgànica i/o nutrients són 
baixos per a l’èxit de la revegetació. 
 
En tots els talussos amb pendent 3H:2V, tant en terraplè com en desmunt s’ha previst l’estesa sobre 
els mateixos de 30 cm de terra vegetal per procedir després a la seva hidrosembra i plantacions. 
Per contra aquesta mesura no serà aplicable a talussos més verticals. 
 
En les zones planeres a revegetar de l’obra i en les rotondes, es preveu en projecte l’estesa d’un 
gruix mínim també de 30 cm de terra vegetal.  
 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental es defineix en el capítol 3.2.3, de 
recuperació i conservació de la capa superior de terres vegetals que en aquells casos en què 
l'analítica practicada mostri un contingut en matèria orgànica inferior a l'indicat (< 0,5 % s.m.s), es 
procedirà a l’enriquiment orgànic de la terra vegetal acopiada en les zones d’abassegament abans 
de començar a fer aquesta estesa de terres en les zones a restaurar. 
 
 
4.2 MESURES PREVENTIVES I CONTROL ADDICIONAL 
 
 
a) Establir les mesures correctores encaminades a assolir en la fase d’explotació de la carretera, i 
que no s’ha de sobre passar per aquest fet un leq (7h a 22h) de 65 dB(A) i un leq (22h a 7h) de 55 
dB(A), mesurats d’acord amb allò que s’estableix en l’annex 1 de la resolució del Departament de 
Medi Ambient de data 30 d’octubre de 1995. 
 
En els projectes precedents s’han realitzat varis estudis acústics. Donat que la traça del present 
projecte de traçat s’ha modificat relativament poc respecte dels anteriors projectes s’han agafat els 
mateixos receptors per estudiar en el projecte constructiu per determinar la necessitat d’implantar 
pantalles acústiques o no.  
 
S’ha considerat una partida alçada a justificar en el pressupost per contemplar l’opció d’implementar 
les pantalles en cas de necessitat. 
 

b) Utilitzar com a material de préstec el procedent d’extraccions a cel obert degudament legalitzades 
d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 
 
El projecte es preveu excedentari en terres degut a que s’hauran d’excavar un túnel natural (Túnel 
de l’Àngel), un fals túnel (Túnel dels Tres Turons) i alguns desmunts prou importants dels que 
s’extraurà volum més que suficient per a cobrir les necessitats de terres de l’obra. Per altra banda tal 
com es detalla en el annex de Moviment de terres i es justifica en l’annex de Geologia i Geotècnia el 
material excavat s’utilitza en un 100%. 
 
En cas de necessitar algun tipus de material aquets vindrà de pedrera degudament legalitzada 
d’acord amb la llei 12/1981 situada a la vora de la zona de projecte. No es preveu, doncs, en 
projecte l’obertura ni utilització de cap nova zona de préstec. Tot això queda explicat en el punt 
3.1.2. de Préstecs, abocadors de materials, acopis temporals i permanents d’obra de l’annex de 
Mesures Correctores. 
 
En l’annex de moviments de terres del present projecte constructiu s’especifiquen i justifiquen els 
volums de terres d’excavació i els volums necessaris per a l’execució del projecte. 
 
c) Gestionar els residus generats a l’obra (terres, olis, formigons, restes de ferm, bidons, llaunes, 
plàstics i fustes, entre d’altres) d’acord amb el que estableix la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
de residus. 
 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental (en el capítol 3.12 de gestió de residus) i en 
l’annex mediambiental (en l’apartat de integració dels criteris mediambientals del projecte), es donen 
totes les directrius concretes per la gestió adient dels residus de l’obra. 
 
En el projecte Constructiu s’inclourà l’Annex de Gestió de residus de la construcció i demolició en el 
que s’especificaran els volums previstos de cada tipus de residu i la gestió prevista. Així mateix, 
abans de l’inici de l’obra, el contractista haurà de presentar, a la direcció ambiental, el corresponent 
Pla Mediambiental on haurà de reflectir com pensa portar a terme la gestió correcta dels mateixos. 
Aquest Pla haurà de ser acceptat per la direcció ambiental abans de la firma del corresponent 
contracte. 
 
Totes les actuacions caldrà portar-les a terme en la fase de construcció de l’obra i aniran a càrrec 
del contractista sota la supervisió i control de la Direcció Ambiental. Per tal de poder fer una bona 
gestió dels residus generats a l’obra, cal tenir en compte que es farà necessària una planificació 
prèvia dels tipus de residus a generar i del tipus de tractament i gestió que ha de tenir cada un d’ells. 
 
d) Els abocadors permanents i/o temporals de terres s’hauran de localitzar en zones de mínima 
afectació ecològica i paisatgística, afavorint la seva utilització en la restauració de les zones de 
préstec a cel obert, o bé zones ja degradades properes a la traça. Els abocadors seran restaurats 
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mitjançant material l’estesa de terra vegetal i la seva revegetació sens prejudici de la resta de 
condicionants establerts als permisos o autoritzacions que es requereixin. 
 
En l’annex de mesures correctores del present projecte en el capítol 3.1 de mesures correctores 
d’instal·lacions auxiliars (3.1.2. Préstecs, abocadors de materials, acopis temporals i permanents de 
l’obra), es donen les pautes per a escollir les zones d’abocador i acopis temporals, d’acord amb 
aquesta prescripció. 
 
En el present projecte de traçat es defineixen en l’annex de Moviments de terres diverses zones 
destinades a abocadors permanents de terres, així com les zones destinades a acopis temporals. 
Per a delimitar aquestes zones s’han escollit espais ja degradats propers a la traça, que estiguin 
fora dels hàbitats d’interès comunitari situats a l’entorn del projecte. La recuperació d’aquests espais 
un cop finalitzades les aportacions de terres per part del contractista haurà de suposar una millora 
respecte a la situació actual. 
 
De tota manera, a l’inici de la fase de construcció de l’obra s’haurà de determinar quines d’aquestes 
zones s’utilitzaran finalment com a abocadors de l’obra i quines com a punts d’acopi temporal de 
terra vegetal, d’acord amb les necessitats del contractista. En tot moment, aquestes zones 
d’abocador i/o acopi temporal hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció ambiental i l’autorització del 
Departament de Medi Ambient.  
 
Caldrà, doncs, que a l’inici de les obres es presenti un pla d’abocadors i acopis temporals, on 
s’hauran de definir els procediments d’explotació d’aquestes activitats garantint la mínima afectació 
al medi durant el seu cicle de vida i limitant sobre uns plànols els límits concrets d’ocupació de cada 
àrea seleccionada. Així mateix, per a cada una de les zones d’abocador caldrà presentar un projecte 
legalitzat d’acord amb el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció 
ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn 
amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
 
Tot i haver-se definit aquestes zones d’abocadors de terres, es prioritzarà com a punt d’abocament 
explotacions de terres a cel obert ja legalitzades i que estiguin en fase de restauració integrada més 
properes a l’obra. En cas que no sigui viable aquesta opció, s’utilitzaran els terrenys senyalat com a 
possibles abocadors de terres. 
 
No es permetrà la utilització de parcel·les amb presència de vegetació forestal desenvolupada per a 
poder executar aquestes zones d’abocador de terres i/o acopis temporals. 
 
e) Aplicar les normes i prohibicions contingudes al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 
En l’annex de mesures correctores del present projecte de traçat, concretament en l’ apèndix 1. 
avaluació del risc d’incendis forestals i mesures de prevenció s’ha projectat la restauració de 

diferents tipus d’hàbitats procurant restaurar les diferents comunitats vegetals presents en la zona 
d’afectació, així com procurant la integració paisatgística de la carretera amb els enjardinaments 
dels enllaços. 
 
La zona de projecte està situada en un entorn amb un risc alt d’incendi forestal, ja que les espècies 
presents són moderadament inflamables. Per tal d’adequar les revegetacions a la normativa vigent 
en matèria de prevenció d’incendis, es mantindrà una zona de seguretat i una zona de protecció al 
llarg de la carretera projectada.  
 
Així, a continuació de l’aresta del paviment dels vorals de la carretera, s’adequarà una franja de 
seguretat d’1,00 m i una franja de protecció de 2,00 m. En aquestes zones no s’efectuarà cap tipus 
de plantació, i es durà a terme una hidrosembra de protecció per tal de minimitzar el risc d’erosió de 
les terres aportades. Les plantacions, doncs, s’efectuaran a partir d’una distància de 3,00 m a 
comptar des del final de l’aresta dels vorals de la carretera, obtenint així la zona de seguretat i 
protecció. 
 
Durant l’execució de les obres, seran d’aplicació totes les mesures correctores en matèria de 
prevenció d’incendis descrites al Decret 64/1995, i a les descrites en el document de mesures 
correctores d’impacte ambiental que s’adjunta al present projecte. 
 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental s’adjunta com a apèndix una avaluació del 
risc d’incendis forestals i mesures de prevenció. 
 
f) Realitzar el seguiment dels moviments de terra per recuperar i/o catalogar les restes 
arqueològiques d’interès que puguin aparèixer en la traça o en la zona d’influència de l’obra, per la 
qual cosa se seguiran les directrius de la Direcció General de Patrimoni Cultural. 
 
En la fase d’estudi d’impacte ambiental del projecte es va portar a terme una recerca de jaciments 
arqueològics documentats per tal de comprovar la possible presència de restes d’interès en les 
proximitats de la carretera. No es té identificat cap element catalogat a l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya (Servei d’Arqueologia, Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). 
 
Sí que hi ha, però, elements d’interès historicoartístic protegits pel Pla General d’Ordenació de Lloret 
de Mar, especificats en el capítol 2 d’anàlisi ambiental de l’annex de mesures correctores d’impacte 
ambiental. 
 
Cap dels elements d’interès historicoartístic es veu directament afectat per les obres del present 
projecte. 
 
En les mesures correctores del present projecte s’ha previst una partida pressupostària per tal que 
es faci un seguiment arqueològic durant la fase de moviments de terres al llarg de tota l’obra per 
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detectar la presència d’altres jaciments arqueològics no catalogats ni inventariats. En el capítol 3.7 
de l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental es descriuen les actuacions a portar a terme 
en aquesta prospecció. 
 
En cas d’aparèixer algun tipus de jaciment, es comunicarà la presència d’aquest al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i se seguiran les directrius marcades per la Direcció General 
de Patrimoni Cultural pel que fa a identificació, documentació, catalogació i aplicació de mesures 
correctores i protectores dels jaciments afectats. 
 
g) Situar el parc de maquinària, els abassegaments de materials i instal·lacions provisionals d’obra, 
en zones de mínim risc de contaminació (planeres, poc permeables i allunyades de corrents 
d’aigua). Aquestes zones, un cop utilitzades, seran restaurades restituint-les a la seva situació 
inicial. 
 
En l’annex de mesures correctores del present projecte en el capítol 3.1 de mesures correctores 
d’instal·lacions auxiliars es donen les pautes per a escollir les zones d’abocador i acopis temporals, 
d’acord amb aquesta prescripció. En el present projecte es defineixen en l’annex de Moviments de 
terres diverses zones destinades a abocadors permanents de terres, i com a apèndix al document 
de mesures correctores d’impacte ambiental, les zones destinades a acopis temporals i 
instal·lacions auxiliars. 
 
Les zones d’activitats auxiliars i d’abassegaments de materials s’hauran de localitzar en zones de 
mínima afectació ecològica i paisatgística, correspondrà a la fase de construcció de l’obra 
determinar els llocs que es destinaran per ser utilitzats com a abocadors de l’obra o punts d’acopi de 
terra vegetal per part del contractista. Els punts proposats hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció 
ambiental, el permís del propietari i fer la corresponent comunicació a l’ajuntament afectat.  
  
També serà necessari l’encintat de tot l’entorn de la zona d’afectació o que es preveu ocupar i 
aquest abalissament caldrà es mantingui durant tot el temps que durin les obres o la utilització de la 
parcel·la. 
 
Una vegada acabades les obres en els de terrenys ocupats pel parc de maquinària, acopis de terres 
vegetals i altres activitats auxiliars, per a la restauració del mateix es procedirà a l’estesa de la terra 
vegetal retirada un cop finalitzada l’activitat prèvia descompactació de la superfície de la parcel·la, i 
deixant el terreny en les mateixes condicions prèvies a l’inici de les activitats. 
 
h) Definir un pla de camins d’obra que reflecteixi tots els camins i accessos necessaris per a 
l’execució de l’obra abans del començament d’aquesta. El promotor inclourà en el plec de 
prescripcions tècniques del projecte constructiu les especificacions adients per assegurar una 
realització respectuosa amb el medi i una posterior restauració. Com a criteri general es procurarà 
evitar l’obertura de nous camins. 
 

Aquesta mesura correspon a la fase d’obres. 
 
En el present projecte es defineixen tots els enllaços de camins amb les vies de serveis i la pròpia 
carretera per tal de mantenir la connectivitat territorial. A més, també s’han previst mantenir tots els 
accessos a finques vora la carretera a través dels camins de servei i la reposició de camins 
interceptats per l’obra. 
 
Igualment, en el present projecte de traçat, s’han definit els camins necessaris per accedir a totes 
les reposicions de serveis com per accedir a les estructures per poder realitzar els corresponents 
sondeigs per caracteritzar el tipus de sol i llur fonamentació. Aquest camins d’accés s’han definit 
adaptant camins existents en el territori perquè la maquinària d’obra pugui accedir.  
 
Prèviament a l’execució de l’obra, el contractista serà qui haurà de presentar un pla de camins 
d’obra que serà acceptat i aprovat per la direcció d’obra i la direcció ambiental de l’obra. S’hauran 
d’utilitzar els camins ja existents, i evitar l’obertura de nous camins. Caldrà que durant l’execució de 
l’obra es comprovi que tots els camins i accessos afectats per la carretera es mantenen o bé se’ls 
dóna una alternativa de pas. 
 
 

5 REQUERIMENTS DE LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DE 24 DE 
MARÇ DE 2000. 

 
La Declaració d’Impacte Ambiental es va redactar d’acord amb la sessió de la Ponència Ambiental 
realitzada el dia 24 de març de 2.000 i es formula la declaració d’impacte ambiental amb caràcter 
favorable si s’implementen les condicions addicionals fixades en la DIA. 
 
A continuació es descriuen les mesures fixades per la Declaració d’Impacte Ambiental i es descriu la 
seva aplicació en el redactat del corresponent projecte constructiu. 
 
5.1 MESURES CORRECTORES ADDICIONALS 
 
a) Integrar els talussos de desmunt de la carretera en l’entorn, ja sigui incidint en la definició del seu 
pendent o en la implantació de tècniques específiques d’estabilització i revegetació. 
 
S’han modificat les pendents dels talussos en desmunt de més alçada buscant la combinació entre 
minimitzar l’ocupació i poder-los integrar i revegetar. Per això la tipologia escollida és tipus mixta en 
la part inferior amb pendent 2H:3V i els últims 3 metres amb pendent 3H:2V que permetrà la seva 
revegetació i posterior hidrosembra. D’aquesta manera es minimitzarà l'ocupació de noves 
superfícies a partir d’aquest disseny de desmunts i es millorarà la integració paisatgística en l’entorn.  
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En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental es defineix en el capítol 3.2.2, de reducció 
de l’impacte geològic tali com s’han definit els talussos en desmunt i terraplè en l’obra. 
 
b) Trasplantar els peus arboris singulars afectats pel projecte (roures, alzines, etc.) necessaris per a 
la revegetació de les zones naturals alterades per l’obra que requereixen d’un tractament singular 
per la seva major sensibilitat ecològica. 
 
En el capítol 3.6. de Protecció de la vegetació de l’annex de mesures correctores hi ha un apartat a 
on s’explica com es farà el trasplantament del arbres i la creació del viver d’obra i el manteniment de 
les plantes en el viver. 
 
El nombre de peus arboris afectats per les obres del present projecte és molt elevat, de forma que 
no es preveu fer un trasplantament massiu de peus arboris per a la restauració de l’obra. 
 
De tota manera, sí que es preveu en el present projecte que part de la planta necessària per a la 
restauració de zones planeres en les zones d’enllaç  es faci mitjançant plantacions. 
 
Per tal de poder fer el trasplantament dels peus de Quercus sp. que s’escullin a peu d’obra, 
prèviament s’haurà d’habilitar un viver temporal d’obra. Un cop habilitada aquesta zona, els peus 
escollits seran retirats i trasplantats des de la seva ubicació actual fins al viver temporal d’obra. Un 
cop es comencin les revegetacions, aquests peus arboris seran replantats en les zones definides en 
els plànols de mesures correctores d’impacte ambiental. 
 
S’ha inclòs al projecte les corresponents partides per a l’arrencada i trasplantament al viver d’obra, 
manteniment de la planta trasplantada al viver d’obra, i posterior arrencada del viver i trasplantament 
a la zona a revegetar definida per la direcció ambiental i/o el projecte de mesures correctores. 
  
c) Restituir els trams de torrent endegats que estiguin en l’actualitat amb un notable grau de 
naturalitat mitjançant solucions tècniques que no comportin una pèrdua irreversible d’aquest hàbitat 
(evitar canalitzacions dures, soterraments). 
 
En la majoria dels trams de traçat interceptats per torrents i cursos fluvials s’han previst salvar 
mitjançant la construcció de viaductes, de manera que s’evitarà la construcció de canalitzacions 
dures i/o de soterraments. D’aquesta manera es mantindrà en la mesura del possible l’entorn i el 
curs dels torrents inalterats, exceptuant per l’impacte directe derivat de la tala de la vegetació de 
ribera de l’entorn d’ocupació dels viaductes i per les pròpies obres de fonamentació dels estreps i 
pilars dels viaductes. 
 
A l’entorn d’aquestes estructures es preveurà la revegetació de la zona d’afectació amb plantacions 
d’arbres i arbusts propis de l’entorn de ribera. 
 

L’únic endegament que es defineix es situa en l’aiguabarreig entre la Riera de Sant Daniel i la Riera 
de Salomó en el pk 0+600. A fi de millorar l’entorn s’ha projectat una petita obra de fàbrica que 
salvarà la zona afectada i es podrà realitzar la revegetació de la zona amb arbust propis de l’entorn 
de ribera. Aquest endegament s’ha fet segons les recomanacions dels Tècnics de l’ACA.  
 
El canal de les rieres es planteja amb bioenginyeria, el canal es recobrirà amb geomalles per 
afavorir el creixement de plantes aquàtiques i a la vegada protegir els marges de les avingudes. 
 
d) Excloure dels treballs de revegetació les següents espècies vegetals: Chaenomeles, 
Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia, Pyracantha, Pyrus, Sorbus, 
Stranvaesia, per tal de donar compliment al Decret 162/99, de 15 de juny, sobre prevenció del foc 
bacterià. 
 
En el disseny de les tipologies revegetació per a les mesures correctores d’impacte ambiental del 
present projecte, s’ha evitat en tot moment l’ús d’aquestes espècies vegetals, d’acord amb les 
prescripcions vigents en matèria de prevenció del foc bacterià. 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental es defineix en el capítol 3.8.1 de 
revegetació i reforestació, les espècies a utilitzar en la revegetació de l’obra. No s’inclou en les 
espècies cap d’aquestes espècies prohibides pel Decret 1662/99. 
 
e) Triturar les restes vegetals procedents de la poda i tala dels elements arboris i arbustius per les 
obres barrejant-se el producte amb les terres vegetals a utilitzar en la restauració vegetal. 
 
En el capítol 3.2.3, de recuperació i conservació de la capa superior de terres vegetals de l’annex de 
mesures correctores d’impacte ambiental s’especifica aquesta mesura. Correspondrà a la fase 
d’execució de l’obra la definició exacta d’aquesta mesura d’acord amb les prescripcions que doni la 
direcció mediambiental de d’obra. 
 
Durant el moment de realitzar l’esbrossada de l’obra, l’empresa encarregada de la tala i esbrossada 
haurà d’utilitzar maquinària de trituració de les restes vegetals. Aquestes restes procedents de 
trituració seran escampades sobre el propi terreny, en el que posteriorment es farà el decapatge de 
la terra vegetal. D’aquesta manera les restes vegetals es barrejaran amb la terra vegetal, 
incorporant-se com a aportació de matèria orgànica a mesura que es vagi degradant aquesta. 
 
 
5.2 MESURES PREVENTIVES I DE CONTROL ADDICIONALS. 
 
a) Utilitzar com a material de préstec el procedent d’extraccions a cel obert degudament legalitzades 
d’acord amb la normativa vigent. 
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El projecte es preveu excedentari en terres degut a que s’hauran d’excavar un túnel natural, un fals 
túnel i alguns desmunts prou importants dels que s’extraurà volum suficient per a cobrir les 
necessitats de terres de l’obra. 
 
En cas de necessitar l’aportació d’algun tipus de material de pedrera, aquesta estarà degudament 
legalitzada d’acord amb la llei 12/1981 situada a la vora de la zona de projecte. No es preveu, 
doncs, en projecte l’obertura ni utilització de cap nova zona de préstec. Tot això queda explicat en el 
punt 3.1.2. de Préstecs, abocadors de materials, acopis temporals i permanents d’obra de l’annex 
de Mesures Correctores 
 
En l’annex de moviments de terres del present projecte constructiu s’especifiquen i justifiquen els 
volums de terres d’excavació i els volums necessaris per a l’execució del projecte. 
 
b) Elegir els abocadors permanents i/o temporals de terres sobrants de l’excavació en zones de 
mínima afectació ecològica i paisatgística tot afavorint la revalorització dels sobrants de terres 
mitjançant la seva utilització en la restauració de zones de préstec a cel obert o bé zones ja 
degradades properes a la traça de la carretera. Els abocadors hauran d’ésser restaurats mitjançant 
material vegetal autòcton i d’acord amb els criteris del projecte complementari de revegetació. 
En l’annex de mesures correctores del present projecte en el capítol 3.1 de mesures correctores 
d’instal·lacions auxiliars (3.1.2. Préstecs, abocadors de materials, acopis temporals i permanents de 
l’obra), es donen les pautes per a escollir les zones d’abocador i acopis temporals, d’acord amb 
aquesta prescripció. 
 
En el present projecte es defineixen en l’annex de Moviments de terres diverses zones destinades a 
abocadors permanents de terres, i com a apèndix al document de mesures correctores d’impacte 
ambiental, les zones destinades a acopis temporals. Per a delimitar aquestes zones s’han escollit 
espais ja degradats propers a la traça, que estiguin fora dels hàbitats d’interès comunitari situats a 
l’entorn del projecte. La recuperació d’aquests espais un cop finalitzades les aportacions de terres 
per part del contractista haurà de suposar una millora respecte a la situació actual. 
 
De tota manera, a l’inici de la fase de construcció de l’obra s’haurà de determinar quines d’aquestes 
zones s’utilitzaran finalment com a abocadors de l’obra i quines com a punts d’acopi temporal de 
terra vegetal, d’acord amb les necessitats del contractista. En tot moment, aquestes zones 
d’abocador i/o acopi temporal hauran de tenir el vist-i-plau de la direcció ambiental i l’autorització del 
Departament de Medi Ambient. Caldrà, doncs, que a l’inici de les obres es presenti un pla 
d’abocadors i acopis temporals, on s’hauran de definir els procediments d’explotació d’aquestes 
activitats, garantint la mínima afectació al medi durant el seu cicle de vida i limitant sobre uns plànols 
els límits concrets d’ocupació de cada àrea seleccionada.  
 
Així mateix, per a cada una de les zones d’abocador caldrà presentar un projecte legalitzat d’acord 
amb el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació 
de terres procedents d’obres de la construcció. 
 
Tot i haver-se definit aquestes zones d’abocadors de terres, es prioritzarà com a punt d’abocament 
explotacions de terres a cel obert ja legalitzades i que estiguin en fase de restauració integrada més 
properes a l’obra. En cas que no sigui viable aquesta opció, s’utilitzaran els terrenys senyalat com a 
possibles abocadors de terres. 
 
No es permetrà la utilització de parcel·les amb presència de vegetació forestal desenvolupada per a 
poder executar aquestes zones d’abocador de terres i/o acopis temporals. 
 
c) Establir les mesures correctores encaminades a assolir en la fase d’explotació de la carretera, i 
que no s’ha de sobre passar per aquest fet un leq (7h a 22h) de 65 dB(A) i un leq (22h a 7h) de 55 
dB(A), mesurats d’acord amb allò que s’estableix en l’annex 1 de la resolució del Departament de 
Medi Ambient de data 30 d’octubre de 1995. 
 
En els projectes precedents s’han realitzat varis estudis acústics. Donat que la traça del present 
projecte de traçat s’ha modificat relativament poc respecte dels anteriors projectes s’han agafat els 
mateixos receptors per estudiar en el projecte constructiu per determinar la necessitat d’implantar 
pantalles acústiques o no.  
 
S’ha considerat una partida alçada a justificar en el pressupost per contemplar l’opció d’implementar 
les pantalles en cas de necessitat. 
 
d) Introduir una partida alçada per restaurar les zones afectades en els treballs de reposició dels 
serveis afectats. 
 
En el pressupost del present projecte de traçat s’incorpora aquesta partida alçada en l’apartat 
corresponent al pressupost de mesures correctores d’impacte ambiental per a la restauració de les 
zones afectades per la reposició dels serveis afectats. 
 
S’ha previst també en projecte de traçat la restauració i reforestació de l’espai ocupat pels camins 
previstos per a la reposició dels serveis afectats. Aquests s’han inclòs en la tipologia de plantació de 
zones forestals planeres descrites en el capítol 3.8.1 de revegetació i reforestació de l’annex de 
mesures correctores d’impacte ambiental. 
 
e) Definir un pla de camins d’obra que reflecteixi tots els camins i accessos necessaris per a 
l’execució de l’obra abans del començament d’aquesta. El promotor inclourà en el plec de 
prescripcions tècniques del projecte constructiu les especificacions adients per assegurar una 
realització respectuosa amb el medi i una posterior restauració. Com a criteri general es procurarà 
evitar l’obertura de nous camins. 
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Aquesta mesura correspon a la fase d’obres. En l’annex de mesures correctores d’impacte 
ambiental, en el capítol 3.9.1. Reposició de camins i vies es donen les pautes bàsiques per al pla de 
camins d’obra. 
 
En el present projecte es defineixen tots els enllaços de camins amb les vies de serveis i la pròpia 
carretera per tal de mantenir la connectivitat territorial. A més, també s’han previst mantenir tots els 
accessos a finques vora la carretera a través dels camins de servei i la reposició de camins 
interceptats per l’obra. 
 
Igualment s’han definit els camins necessaris per accedir a totes les reposicions de serveis com per 
accedir a les estructures per poder realitzar els corresponents sondeigs per caracteritzar el tipus de 
sol i llur fonamentació. Aquest camins d’accés s’han definit adaptant camins existents en el territori 
perquè la maquinària d’obra pugui accedir. 
 
Prèviament a l’execució de l’obra, el contractista serà qui haurà de presentar un pla de camins 
d’obra que serà acceptat i aprovat per la direcció d’obra i la direcció ambiental de l’obra. S’hauran 
d’utilitzar els camins ja existents, i evitar l’obertura de nous camins. Caldrà que durant l’execució de 
l’obra es comprovi que tots els camins i accessos afectats per la carretera es mantenen o bé se’ls 
dóna una alternativa de pas. 
 
 
 
5.3 ALTRES MESURES CORRECTORES JA PREVISTES EN L’ESTUDI D’IMPACTE 

AMBIENTAL. 
 
a) Gestió dels residus inerts, urbans o assimilables a urbans, d'acord amb la llei 6/1983 del 7 d'abril, 
sobre residus industrials de la Generalitat de Catalunya. 
 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental (en el capítol 3.12 de gestió de residus) i en 
l’annex mediambiental (en l’apartat de integració dels criteris mediambientals del projecte), es donen 
totes les directrius concretes per la gestió adient dels residus de l’obra. 
 
En fase de redacció del projecte constructiu es redactarà l’Annex de Gestió de residus de la 
construcció i demolició en el que s’especificaran els volums previstos de cada tipus de residu i la 
gestió prevista. Així mateix, abans de l’inici de l’obra, el contractista haurà de presentar, a la direcció 
ambiental, el corresponent Pla Mediambiental on haurà de reflectir com pensa portar a terme la 
gestió correcta dels mateixos. Aquest Pla haurà de ser acceptat per la direcció ambiental abans de 
la firma del corresponent contracte. 
 
Totes les actuacions caldrà portar-les a terme en la fase de construcció de l’obra i aniran a càrrec 
del contractista sota la supervisió i control de la Direcció Ambiental. Per tal de poder fer una bona 

gestió dels residus generats a l’obra, cal tenir en compte que es farà necessària una planificació 
prèvia dels tipus de residus a generar i del tipus de tractament i gestió que ha de tenir cada un d’ells. 
 
b) Seguiment arqueològic durant les prospeccions i durant la fase de decapatge de la zona 
afectada, per part d’un equip d’arqueòlegs. 
 
En la fase d’estudi d’impacte ambiental del projecte es va portar a terme una recerca de jaciments 
arqueològics documentats per tal de comprovar la possible presència de restes d’interès en les 
proximitats de la carretera. No es té identificat cap element catalogat a l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya (Servei d’Arqueologia, Direcció General del Patrimoni Cultural, 
Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). 
 
Sí que hi ha, però, elements d’interès historicoartístic protegits pel Pla General d’Ordenació de Lloret 
de Mar, especificats en el capítol 2 d’anàlisi ambiental de l’annex de mesures correctores d’impacte 
ambiental. 
 
Cap dels elements d’interès historicoartístic es veu directament afectat per les obres del present 
projecte. 
En les mesures correctores del present projecte s’ha previst una partida pressupostària per tal que 
es faci un seguiment arqueològic durant la fase de moviments de terres al llarg de tota l’obra per 
detectar la presència d’altres jaciments arqueològics no catalogats ni inventariats. En el capítol 3.7 
de l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental es descriuen les actuacions a portar a terme 
en aquesta prospecció. 
 
En cas d’aparèixer algun tipus de jaciment, es comunicarà la presència d’aquest al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, i se seguiran les directrius marcades per la Direcció General 
de Patrimoni Cultural pel que fa a identificació, documentació, catalogació i aplicació de mesures 
correctores i protectores dels jaciments afectats. 
 
c) Previsió de col·locació de tanca perimetral i el condicionament d’algunes OD com a pas de fauna 
per minimitzar el risc d’atropellament i l’efecte barrera. 
 
L’afectació de la permeabilitat dels animals a través de la nova estructura serà força important en 
tota l’obra, ja que s’implanta una nova Infraestructura en un territori on actualment no n’hi ha cap, i 
s’afecten hàbitats forestals molt propicis per a la lliure circulació de la fauna. Això fa que el risc 
d’atropellament i de produir algun accident sigui força elevat si no s’apliquen mesures correctores de 
prevenció. 
 
Per minimitzar els efectes d’aquest impacte, en la present obra s’ha previst la construcció de cinc 
viaductes sobre els principals torrents i rieres interceptats per l’obra, un  túnels natural (Túnel de 
l’Àngel) i un fals túnel (Túnel dels Tres Turons), estructures que donen una gran permeabilitat per a 
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la fauna en les principals zones de corredor biològic. Es disposa de passos de fauna cada 1.000 m 
aproximadament. 
 
A part d’aquestes estructures, s’ha previst també la construcció de dos marc de formigó de 3x2,5 
que tindran la missió de ser obres de drenatge i a la vegada passos de fauna de majors dimensions. 
En aquests punt, s’ha previst també la construcció d’un graó lateral sec d’un metre d’amplada i 30 
cm d’alçada amb un pendent cap a un dels costats del calaix per tal d’assegurar la presència d’una 
franja lateral seca per on passaran la major part de les espècies. 
 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental, al capítol 3.4. Protecció de la Fauna, 
s’especifiquen els trams en els que es preveu la col·locació d’un tancament cinegètic i la tipologia de 
tancament. 
 
Al voltant dels marcs anteriorment descrit, dels viaductes i de les embocadures del túnels, i per 
evitar l’accés de la fauna a la carretera, s’ha previst en projecte la col·locació de tancaments 
cinegètics per tal de conduir la fauna cap a l’interior dels corredors de pas i evitar el seu accés a la 
carretera. 
 
A més, en els viaductes i en els marcs adaptats com a pas de fauna, s’ha definit una tipologia de 
plantació específica que permeti integrar aquesta estructura en l’entorn i afavorir la conducció de la 
fauna evitant l’accés als talussos de la carretera. 
 
 
d) Recuperació de la terra vegetal per la posterior revegetació. 
 
Com s’especifica en l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental, en el capítol 3.2.3, de 
recuperació i conservació de la capa superior de terres vegetals, tota la terra vegetal procedent de la 
capa superficial del terreny obtinguda del decapatge del mateix en les zones de nova ocupació, es 
retirarà amb cura i serà acopiada en els acopis temporals de terres prèviament seleccionats i 
distribuïts al llarg de l’obra. 
 
La terra vegetal retirada de l’obra no es podrà conservar acordonada al peu de l’obra formant 
cavallons sinó que caldrà guardar-la en àrees convenientment senyalitzades i delimitades dedicades 
exclusivament a aquesta funció. Dins de les mateixes es col·locarà en pilons, sense sobrepassar 
l’alçada de 3 metres, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de les seves propietats orgàniques i 
biòtiques. 
 
Caldrà encintar tot l’entorn de l’acopi per evitar el pas de vehicles sobre el mateix i deixar-lo 
perfectament delimitat per evitar contaminacions amb terres procedents de l’obra, ja que es preveu 
que la present obra sigui deficitària pel que fa a terres vegetals i per tant, serà extremadament 
important garantir al màxim la qualitat de la terra vegetal excavada en les zones d’ocupació. 
 

Aquesta terra vegetal guardada s’utilitzarà per a recobrir els talussos i terraplens així com la resta de 
zones de l’obra a on caldrà portar a terme la revegetació o enjardinament de les mateixes. Abans de 
la seva utilització es controlarà la seva qualitat amb unes anàlisis i si no compleix els mínims de 
qualitat exigits pel que fa a característiques físiques i químiques (especialment contingut de matèria 
orgànica amb un contingut mínim del 2%) caldrà procedir a l’abonat de la mateixa, abans de ser 
utilitzada de nou en l’obra. 
 
La terra vegetal procedent de préstec haurà de complir també amb els mínims de qualitat 
especificats per a la terra vegetal de la pròpia obra, i haurà de procedir de zones de préstec 
degudament legalitzades. 
 
e) Protecció i minimització de l’ocupació dels cursos fluvials. 
 
Com a mesura preventiva, prèviament a l’inici de la desbrossada del terreny, es limitarà la superfície 
d’ocupació a la mínima necessària mitjançant l’encintat del límit d’obra, tal i com es descriu en 
l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental, apartat 3.2.1. Delimitació dels perímetres 
d’activitat de les obres. 
 
Això serà especialment important a l’entorn dels nous viaductes projectats, per tal que la zona 
d’afectació de la vegetació existent sigui la mínima estrictament necessària i així es conservi la 
major superfície de vegetació de ribera possible.  
 
Durant les obres d’execució dels viaductes previstos en l’obra, no es permetrà interceptar i tallar els 
cursos fluvials ja sigui de manera temporal o bé de manera permanent. En tot moment caldrà 
garantir la lliure circulació de l’aigua, ja sigui mitjançant la col·locació de tubs de drenatge o bé un 
desviament temporal, sempre amb els corresponents permisos i autoritzacions. 
 
L’únic lloc on es tallarà el curs fluvial serà en la execució de l’endegament de l’aiguabarreig de les 
rieres de Sant Daniel i Salomó. En la planificació de l’obra s’ha previst que aquesta activitat es 
realitzi durant l’època de l’any en que les dues rieres porten menys cabal. Donada la morfologia de 
les lleres actuals i el nou endegament el temps necessari de tall del curs fluvial serà molt petit, tot i 
així en tot moment es mantindrà la circulació de l’aigua mitjançant la col·locació de tubs de 
drenatge. 
 
No es preveu en projecte la instal·lació de barreres de retenció de sediments, ja que els cursos 
fluvials interceptats no porten aigua de forma permanent i tenen una llera força tancada. Aquesta 
mesura és vàlida per a lleres amples on l’escorrentia superficial avança a velocitat més reduïda i on 
el filtrat dels sòlids és molt més efectiu. 
 
Al voltant dels nous viaductes i de l’endegament s’ha previst la revegetació i restauració amb una 
tipologia de plantació específica d’entorn fluvial per tal de recuperar la vegetació de ribera de 
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l’entorn de les zones d’ocupació que s’hagin pogut veure afectades per la construcció dels nous 
viaductes i dels elements auxiliars d’aquests. 
 
f) Restauració i la revegetació amb plantacions i hidrosembres de tots els espais que s'hagin vist 
afectats totalment o parcialment durant la fase d'execució de l'obra, així com tots aquells espais 
planers o entalussats de nova creació. 
 
S’han modificat les pendents dels talussos en desmunt de més alçada buscant la combinació entre 
minimitzar l’ocupació i poder-los integrar i revegetar. Per això la tipologia escollida és tipus mixta en 
la part inferior amb pendent 2H:3V i els últims 3 metres amb pendent 3H:2V que permetrà la seva 
revegetació i posterior hidrosembra. D’aquesta manera es minimitzarà l'ocupació de noves 
superfícies a partir d’aquest disseny de desmunts i es millorarà la integració paisatgística en l’entorn.  
 
En l’annex de mesures correctores d’impacte ambiental, al capítol 3.9. Mesures correctores de 
restauració paisatgística es defineixen les tipologies de restauració i revegetació dels talussos en 
funció de l’entorn en què es troben els nous talussos o zones planeres a restaurar. S’ha previst i 
definit la restauració i vegetació de tots els talussos en pendent 3H:2V i de totes les zones planeres i 
espais entre ramals que es preveu que es vegin afectats per l’ocupació de l’obra.  
 
g) Creació de merlets de terres que actuïn com a apantallament acústic en els receptors establerts. 
 
En la fase de redacció del projecte constructiu es tindrà en compte. 
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Annex núm. 3 
 

CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 



 
 

 

GENERACIÓ DE VOL I CARTOGRAFIA DE L’AMPLIACIÓ DE LA C-32 FINS A LLORET DE MAR 

Memòria d’execució 

Novembre 2013 
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Generació de vol i cartografia de traça 

 
 

 

1 Objecte 
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1 Objecte 

L’objecte d’aquest projecte és la realització de cartografia a escala 1:1000 d’acord al plec oficial (Plec 
d’especificacions per a la realització de cartografia topogràfica 3D a escala 1:1000 v.2.2) i la realització 

d’ortofotografies digitals de la traça. Aquests documents cartogràfics han de servir per a la realització del 
projecte executiu de la traça C-32 fins a Lloret de Mar. 

 

2 Fases 

El desenvolupament de les tasques es duu a terme en les següents fases: 

 Vol fotogramètric. 

 Recolzament de camp 

 Aerotriangulació 

 Restitució fotogramètrica 

 Edició cartogràfica 

 Generació de l’MDS i ortoprojecció 

3 Àmbit 

L’àmbit d’actuació de la traça és d’aproximadament 9 Km de llargada per una amplada de 600 m el que 

correspon amb una superfície de 605 ha, segons es mostra a la següent figura: 
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4 Vol fotogramètric 

 

Es realitza un vol fotogramètric que cobreix estereoscòpicament la zona de treball. La resolució de vol, per tal 

d’assolir les precisions pròpies d’una cartografia 1:1000, és de 7.5 cm. 

La càmera emprada és una càmera fotogramètrica digital matricial, tipus Vexcel UltraCam D. S’adjunta certificat 

de cal·libració: 
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Les característiques del vol a realitzar seran les següents: 

 

 Resolució (GSD):  7.5 cm 

 Recobriment:  60%x40% 

 Format:   TIFF plà 24-bit RGB 

 

El vol s’executa en 3 passades d’acord al seguent gràfic de distribució: 
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Durant el vol s’enregistren dades GPS/INS per tal de calcular la trajectòria de l’avió. Les coordenades del  

fotocentres i dades d’actitud de la càmera resultants es fan servir durant el procés d’aerotriangulació. 

Pel que fa al control de qualitat,  les imatges es carregaran en una de les estacions fotogramètriques digitals 

(Socet Set de BAE Systems) fent servir com a dades de georeferenciació inicials el recolzament GPS/INS del 

vol. En aquest punt es realitzaran els següents controls: 

 

 Generació del gràfic de d’imatges i centres. 

 Comprovació de solapaments. 

 Comprovació de cobertura de la zona de treball. 

 Comprovació d’escala y GSD resultant. 

 Absència de fums o fenòmens atmosfèrics que impedeixin la visió estereoscòpica. 

 Comprovació de les dades d’orientació subministrades. 

 

D’altra banda es controlarà la qualitat radiomètrica de les imatges. El control exhaustiu de la radiometria es 

justifica considerant que valors elevats de saturació o la no utilització efectiva del rang dinàmic, es tradueixen 

en una pèrdua d’informació que dificulta la discretització dels elements del terreny en el cas dels treballs de 

restitució, i suposa, en el cas de la generació d’ortofotos, l’obtenció d’un producte d’aparença visual incorrecta. 
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Els fotogrames hauran de satisfer les condicions que a continuació es detallen. Es faran els controls adients: 

 

 Aparença visual correcta. 

 La saturació de la imatge no superarà l’1% en cap dels canals (RGB). Es generarà un 

histograma de comprovació. 

 Utilització efectiva de los 24-bit por píxel determinant aquells valors que no estiguin 

representats en los píxels de sortida.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Recolzament i aerotriangulació digital 

 

Els treballs d’aerotriangulació tenen per objecte densificar el canemàs de suport major, a l'efecte de determinar 

els paràmetres d'orientació externa de cada feix. L’aerotriangulació digital es farà amb el programa ORIMA© 

ET/GPS, totalment integrat dintre del paquet SOCET SET©.  

Per a la determinació dels paràmetres d’orientació del bloc, calen un seguit de punts de control de coordenades 

conegudes i identificables als fotogrames. Aquests punts s’han determinat a camp per mitjà de tècniques GPS. 

La distribució resultant és la que es mostra al seguent gràfic: 

 

 

 

Registre en base de dades i informe HTML 
del control radiomètric generat per cada 
imatge 
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El llistat de coordenades resultants és el següent: 

 

 
ID X (ETRS89) Y (ETRS89) Z (orto) 

304110016 482257.602 4617673.832 150.043 

305111015 485366.062 4616837.654 53.066 

305111020 484620.686 4615843.064 40.702 

304111016 481227.956 4616391.574 58.686 

pp2013_8 485413.807 4619131.705 99.457 

pp2013_9 485175.655 4617637.930 82.218 

ip1 478752.116 4616297.182 19.751 

ip2 479382.904 4615815.605 16.522 

ip3 480038.291 4617613.755 94.935 

ip4 480160.522 4616862.007 36.752 

ip5 482517.010 4616906.771 159.236 

ip5alt 482648.617 4616831.201 148.623 

ip5plan 483881.833 4616830.597 109.765 

ip6 484310.074 4617728.219 119.870 

ip7 484625.091 4615816.961 40.518 

ip8 485778.420 4616112.285 8.701 

ip9 486047.067 4618400.444 34.547 

304110016 482257.601 4617673.832 150.043 

304111020 483122.290 4615571.087 61.306 
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Un cop observats els punts a camp, el procediment per a l’aerotriangulació serà el següent: 

 

 Formació del bloc de treball de forma automàtica amb ajuda dels centres de projecció i dades 

IMU. 

 Definició del patró de recerca de punts. Consisteix a definir una estratègia de recerca en màquina 

per a la localització automàtica de punts en les zones de Grüber. El patró amb el qual es 

treballarà és de 51 punts per fotograma. 

 Mesurament automàtic de les foto-coordenades dels punts definits en l'estratègia per correlació 

d'imatges. En cada model es mesuraran un mínim de 30 punts d'enllaç. 

 Correcció/eliminació de forma interactiva dels punts amb errors grollers. També es comprovarà la 

correcta i òptima distribució del punts en el model. 

 Mesurament de forma interactiva dels punts de recolzament. 

 Ajust final de tot el bloc. 

 

S'inclouran els foto-centres GPS processats i registres angulars en el procés d’aerotriangulació. El programari 

d'ajustament (ORIMA ET/GPS) inclou aquestes dades en el càlcul, corregint les posicions dels centres d'acord 

als paràmetres de deriva calculats (Drift Parameters). S'emprarà l'ajust amb una autocalibració només en cas 

de necessitat. Per al control de qualitat de l’aerotriangulació cal disposar de punts addicionals als usats per al 

càlcul de la mateixa. Al final del procés de càlcul es genera un informe amb el resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribució de passades i punts de recolzament. Punts terreny mesurats amb l’APM. 
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La mitjana de les desviacions estàndard dels punts d’aerotriangulació no excedirà del 0,1‰ de l’alçada de vol 

sobre el terreny en planimetria i del 0,15‰ de l’alçada de vol sobre el terreny en altimetria. 

 

6 Restitució 

Un cop orientats els fotogrames estarem en disposició de detectar i actualitzar els elements que hagin canviat a 

la cartografia existent o de realitzar la cartografia completa de la zona. Els sistemes fotogramètrics que 

s’utilitzaran permetran la sobreimposició de la cartografia antiga i els nous models estereoscòpics. Els 

operadors procediran una revisió exhaustiva de les dades existents. 

 

6.1 Preparació 

Es prepararà un gràfic de models que delimitarà la zona a restituir amb cada parell. Es prepararà considerant el 

límit de la zona de treball i la distribució dels punts d'enllaç, per a seleccionar la zona més nadiral de cada 

model. S'evitaran mesuraments estereoscòpics en els extrems dels parells (amb possibles residuals de 

paral·laxi). 

 El mòdul ISSD© de Intergraph© i Socet Set©, integrats ambdós en MicroStation© permeten la superposició 

directa dels vectors sobre el model estereoscòpic, roamming i rectificació epipolar OTF, aspectes que resulten 

avantatjosos enfront d'altres sistemes de captura. 
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Per a garantir la correcta codificació dels elements restituïts i que en tot moment el contingut dels fitxers de 

disseny s'ajusta al model de dades preestablert, s'utilitzarà com eina de suport Bentley Geographics©, prèvia 

creació d'una base de dades Access© que recull les especificacions del PPT pel que es refereix a simbologia i 

tipus. 

Es definirà en el projecte de Bentley Geographics©, una base de dades amb una taula (Features) que reculli 

les entitats a representar, la seva estructuració, codificació, comandaments de dibuix i els tipus d'elements 

gràfics susceptibles de representar tal entitat, segons model de dades subministrat pel director del Contracte. 

S'agrupen les entitats per categories. Quan l'operador es disposa a restituir un determinat element, selecciona 

l'entitat corresponent en Bentley Geographics© i el sistema recull de la base de dades tota la informació 

necessària per a la correcta representació de l'element en qüestió. La captura i manipulació dels elements es 

realitza sempre a través de les entitats de Bentley Geographics©, no podent l'operador modificar de forma 

aïllada cap característica dels elements gràfics (nivell, pes, color, etc.). 

 

6.2 Criteris. 

La restitució es realitzarà conforme els següents criteris, per a garantir la correcció geomètrica dels elements 

restituïts. En qualsevol cas, en la fase d'edició es realitzaran els controls i processos oportuns per a garantir així 

és. 

 

 Els vèrtex que defineixen els segments d'un tram seran els imprescindibles, no admetent en un 

tram recte més vèrtexs que els nodes inicial i final. 

 Haurà d’existir continuïtat analítica en tots els objectes cartogràfics lineals compostos per trams, 

de manera que el node inicial d'un tram coincideixi exactament amb el node final del tram que li 

precedeix en la descripció de l'objecte. 

 Es tindran en compte les relacions de continuïtat 2d i 3d que el model de dades estableixi, si 

escau. 

 En els contorns d’objectes cartogràfics superficials el node final de l'últim tram haurà de coincidir 

exactament amb el node inicial del primer tram. 

 Quan els trams del contorn d’objecte cartogràfic superficial o els d'un objecte cartogràfic lineal 

tenen continuació en un polígon o fulla confrontant, s’assegurarà la unicitat en el node resultant i 

es procurarà que la unió dels trams d’ambdues fulles no modifiquin la seva adreça.  

 Els objectes cartogràfics relatius a hidrografia representats pel curs de les aigües (eix de rierol/ 

curs fluvial, sèquia, desguàs, canal o presa) es digitalitzaran de manera que la direcció de la 

polilinia que els representi sigui la del curs natural de l’aigua. 

 Les corbes de nivell es capturaran en model stream, predefinint els paràmetres de tolerància, 
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delta i angle acords a l’escala de representació. 

 

 

 

6.3 Procés 

La fase de restitució es realitzarà amb el mòdul ISSD (Image Station Stero Display) de l'estació Intergraph i 

PRO600 de Socet Set. Ja que els processos fotogramètrics que segueixen es realitzen íntegrament en 

estacions digitals, l’ajust de cada parell provindrà de la càrrega directa dels paràmetres d'orientació interna i 

externa determinats en la fase de aerotriangulació amb ORIMA. No és necessari, per tant, cap procés 

addicional de mesura ni càlcul, que podria traduir-se en discrepàncies mètriques en la connexió de models.  

Les relacions de connexió entre els diferents elements de tipus 3D i 2D es mantindran a efectes de captura 

activant en cada cas el tentatiu (snap) 2D o 3D de ISSD. Per a les relacions de connexió 3D amb tolerància en 

Z es procedirà normalment (sense snap) i es marcaran automàticament a posteriori els creus que estiguin per 

sobre de la tolerància, per a la seva correcció. En qualsevol cas, tots els tipus de relacions de connexió es 

comproven, marquen i corregeixen, si escau, seguint els processos detallats en l'apartat de control de qualitat. 

La parcel·lació en zona urbana es farà a un zoom una mica superior a plena resolució, doncs de l'experiència 

en projectes passats, petites imprecisions en la delineació d'una façana, poden provocar problemes mètrics a 

l'hora d'incorporar mesures de camp, sobretot si es tracta de mesures concatenades (vorera-carrer-vorera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Punt a punt Mètode per anar dibuixant punt a punt 

 Perpendicular des de ... Mètode per iniciar un element perpendicular a un segment. Un cop 
seleccionat el segment podrem modificar l’origen. 

 Perpendicular a ... Mètode per iniciar un element perpendicular a un segment. Un cop 
seleccionat el segment no podrem modificar l’origen. 

 

 

Eines de captura de l’IPMSTOOLS, consulta l’apartat de programari específic per conèixer totes les eines disponibles. 
A continuación és mostren les principals:  
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 Ortogonal Mètode per anar dibuixant punt a punt mantenint la ortogonalitat 
amb el segment anterior. 

 Arc (Eix) Mètode per dibuixar un arc indicant l’eix. 

 Arc (Centre) Mètode per dibuixar un arc indicant l’inici, el centre i el final. 

 Corba Mètode per dibuixar una corba punt a punt. 

 Mode continu (stream) Mètode per dibuixar amb mode continu (a ma alçada) 

 Tancar element Mètode per tancar l’element  

 Eliminar l’últim vèrtex Eina que va eliminant successivament l’últim vèrtex de l’element 
independentment de quin element estiguem utilitzant 

 Polígon ortogonal Mètode per crear un polígon ortogonal amb tres punt. Amb els dos 
primers punts indicarem la base i l’orientació i amb el tercer la 
llargada i el pendent. 

 Tancar ortogonal Mètode per tancar l’element ortogonalment al segment inici i final. 

 Cercle (Eix) Mètode per dibuixar un cercle amb 3 punts sobre l’eix. 

 Punt Mètode per dibuixar un punt 

 Cel·la Mètode per dibuixar una cel·la 

 Cel·la i girar Mètode per dibuixar una cel·la i girar-la correctament 
automàticament. 

 Cel·la perpendicular... Mètode per dibuixar una cel·la perpendicular a un segment. Podrem 
modificar l’origen per sobre el segment. 

 Dibuixar text Mètode per dibuixar un text 

 Cel·la i text Mètode per ubicar una cel·la i un text com un element complex. 
Aquesta eina ens permetrà configurar totes les propietats 
corresponents dels textos i les cel·les. 

Alguns dels exemples en que podrem utilitzar aquesta eina son: 

 Text de cota 

 Vèrtex de la xarxa utilitària 

 Indicar incidències 

 ... 

 Projectar element Mètode per projectar un element sobre la cartografia. Aquest 
mètode és molt útil quan és necessari realitzar línies de forma sobre 
el terreny garantint les precisions altimètriques i les toleràncies 
entre els elements. 

L’element paral·lela també disposa d’aquest mètode, cosa que ens 
permet realitzar, per exemple, la paral·lela d’un mur i que 
automàticament és col·loqui sobre el terreny. 

 Inserir/modificar Z vèrtex Inserir un vèrtex amb Z sense afectar la planimetria. Podrem 
desplaçar el vèrtex al llarg de l’element. 

 Paral·lela 2D a cota Eina per realitzar la paral·lela d’un element en 2D poden modificar 
la cota del rang d’un element (tots els vèrtex mantenen les mateixes 
diferències en cota entre ells, però la cota s’ha modificat respecte 
l’element original. 

 

Per a la restitució de cada model es referenciaran els models veïns, on cada model suposarà una minuta. Es 

“temptarà” cada línia poligonal en el seu extrem per tal de garantir la continuïtat analítica de l'element. En 

qualsevol cas, es passaran a posteriori processos de depuració per a detectar possibles errors en aquest sentit. 
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Es recolliran tots els elements definits en el model de dades en la seva veritable dimensió. S'empraran símbols 

per als elements de dimensions inferiors a 1 mm sobre el mapa. 

 

6.4 Altimetria. 

Les corbes de nivell es capturaran en mode stream, predefinint els paràmetres de tolerància, delta i angle 

acords a l'escala de representació. Es restitueix primer la planimetria, i finalment les corbes de nivell. Abans de 

mesurar les corbes, es passa un procés de marcat dels elements planimètrics (aquells que es restitueixen a 

nivell de terra). Aquest procés marca la intersecció de cada vector amb els múltiples de l'equidistància entre 

corbes, de manera que l’operador al dibuixar en mode stream, veu la posició per on la corba ha de intersecar a 

l'element planimètric. Es garanteix així que les distàncies en Z en les interseccions corba-planimetría estan 

dintre de tolerància. En tot cas, durant la fase d'edició, aquest aspecte es comprova específicament mitjançant 

eines de desenvolupament propi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Control de qualitat 

Donada la complexitat del model de dades, i la component subjectiva associada a qualsevol procés de 

fotointerpretació, cada operador revisarà una mostra significativa dels models restituïts pels altres operadors, a 

l'efecte de corregir errors d'interpretació de les especificacions i unificar criteris. 

 

 
Entorn MicroStation ISSD©. Amb les eines de depuració altimètrica 
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7 Càlcul del DSM i ortoprojecció 

A partir de la cartografia es filtren es elements que vam pel terreny, per tal de calcular un model d’elevacions 

que serveixi per rectificar les imatges del vol. Es procés és el següent: 

 Càlcul del DSM 

 Rectificació de les imatges 

 Balanç radiomètric del bloc i mosaic 

 Edició d’errors del mosaic I deformacions 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex és la completa exposició de totes les característiques que defineixen el 
traçat geomètric de l’accés a la depuradora de Lloret de Mar (eix-19) i el camí d’accés (eix-26) a una 
finca ubicada al marge dret de l’eix 19. 
 
Per altra banda, en el present projecte també, s’han definit altres vials llur missió és exclusivament 
donar accés als peus de les torres elèctriques per el seu muntatge. Aquest camins són d’obra i 
alguns d’ells quedaran com a camins de manteniment de la futura línia elèctrica. Així doncs aquest 
camins tindran una geometria tant en planta com en alçat el més ajustada al terreny a fi de no fer 
una gran ocupació en el territori. Al final del present annex s’adjunten els llistats de càlcul d’aquest 
camins.  
 

2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT  

2.1 TIPUS DE VIA 
 
La via objecte d’aquest present projecte complementari és de calçada única, amb un únic carril per 
cada sentit de circulació. Es tracta de l’únic accés a la depuradora de Lloret de Mar i a la masia de 
Cal Forro. 

2.2 VELOCITAT DEL PROJECTE 
 
La velocitat de projecte suposa el paràmetre fonamental al que es refereixen les dimensions dels 
diferents elements que composen el traçat, en un tram homogeni del camí projectat. 
 
La velocitat de projecte del camí és de V = 40 km/h, entenent com a tal aquell valor que, únicament, 
serà superat en el tram pel 15 % dels usuaris. 
 

3 TRAÇAT EN PLANTA. ELEMENTS GEOMÈTRICS 
 
El nou vial d’accés s’ha definit en planta de tal forma que llur moviment de terres disti 8 metres del 
moviment de terres del tronc del nou ramal de la C-32. És a dir, que estigui fora de la zona de 
domini del tronc de la C-32. 

Per altra banda en alçat s’ha cenyit al màxim al terreny actual, i la vegada s’ha previst que tingui en 
la zona de creuament amb l’obra de drenatge una cobertura suficient per poder ubicar les 
canonades d’aigua tal com recomanen les empreses subministradores. 
 
El traçat en planta està format per alineacions rectes i corbes circulars. 
 
Els radis de les corbes circulares emprades es troben compresos entre els valors següents: 
Eix accés depuradora 

 Radi mínim: 120,00 m 
 Radi màxim: 200,00 m 

Eix accés horts 
 Radi màxim: 90,00 m 

 
Els dos vials tindran un bombeig del 2% en tota la seva longitud.   
 
3.1 LLISTAT TRAÇAT EN PLANTA 
 
Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en alçat dels eixos projectats 
són: 

 Llistat de punts singulars: inclou els punts de tangència existents, amb longituds parcials i a 
l’origen, coordenades dels punts de tangència i centre de circumferència, azimuts, radi i 
clotoide. 

 
EIX-ACCÉS DEPURADORA 

LISTADO DE EJES 
 
Nombre eix-19 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80, 60 y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 484725.513 4617765.691 8.8450 0.000 0.000 15.249 
Cur 15.249 484727.625 4617780.794 8.8450 120.000 0.000 75.187 
Rec 90.436 484759.944 4617847.322 48.7327 0.000 0.000 206.596 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Cur 297.032 484903.092 4617996.286 48.7327 200.000 0.000 89.569 
Rec 386.601 484977.321 4618045.066 77.2433 0.000 0.000 101.731 
Cur 488.332 485072.622 4618080.661 77.2433 -150.000 0.000 17.455 
Rec 505.787 485088.582 4618087.705 69.8351 0.000 0.000 72.969 
 578.755 485153.511 4618121.000 69.8351    
 
 
 

EIX-ACCÉS HORTS 
LISTADO DE EJES 

 
Nombre eix-26 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 485128.306 4618160.135 339.2367 0.000 0.000 4.903 
Cur 4.903 485124.305 4618162.969 339.2367 90.000 0.000 55.711 
Rec 60.614 485091.345 4618206.781 378.6438 0.000 0.000 47.373 
 107.987 485075.750 4618251.514 378.6438    
 
 

4 TRAÇAT EN ALÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS 
 
D’acord amb la normativa, i a efectes de definir el traçat en alçat, s’ha adoptat com a eix de definició 
d’aquest, la marca vial que correspondria a la separació dels dos sentits de circulació (eix físic d’una 
carretera de calçada única). 
 
La definició de traçat en alçat realitzada, considera prioritàries les característiques funcionals de 
seguretat i comoditat que es derivin de la visibilitat disponible, així com de la variació contínua i 
gradual dels paràmetres exigibles per aquest tipus de vial i garantir la funcionalitat que té 
actualment. 

 
Els valors més representatius de les rasants dels camins objecte del projecte són els següents: 
Eix accés depuradora: 
 

 Pendent mínim: 5,43 % 
 Pendent màxim: 11,50 % 

 
Eix accés horts: 
 

 Pendent mínim: 1,75 % 
 Pendent màxim: 2,00 % 

 

4.1 ALINEACIONS I RASANTS 
 
Per al càlcul d’alineacions hem partit de les definides en el planejament aprovat, que regula 
l’actuació. 
 
Els càlculs de rasant han estat realitzats seguint la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. 
 
Per al càlcul d’acords de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions d’estètica, i 
que són les següents: 
 
 

x2 KvQ KvQ2 
y =    -------     ; T =      --------  ;     d =     ------  

2 Kv 2 8 
 
 
Kv = paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
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ACORD VERTICAL CONVEX 

 
 
Kv = paràmetres de la paràbola 
x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i – 1, i – 2 = pendents d’entrada i de sortida 
 
ACORD VERTICAL CONCAU 
 

 
 
Kv = paràmetres de la paràbola 

x, y = coordenades de la paràbola 
T = longitud de la tangent en m 
D = longitud de la bisectriu en m 
Q = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u 
i – 1, i – 2 = pendents d’entrada i de sortida 

4.2 TRAÇAT EN ALÇAT 
 
Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponent al traçat en alçat dels eixos projectats 
són: 

a) Llistat de l’eix en alçat que inclou el següent: 
 Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendent.  
 Punts de tangència amb el P.K., cota i pendent. 
 El paràmetre de la corba d’acord. 

 
EIX-19 

Listado de Rasante 
 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 90.127 0.000 0.000 0.000 -0.05433351 
37.411 88.095 989.014 30.000 0.455 -0.11500000 
518.782 32.737 2573.807 40.000 0.311 -0.08391764 
578.755 27.704 0.000 0.000 0.000  
 

EIX-26 
Listado de Rasante 

 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 42.352 0.000 0.000 0.000 0.02056464 
16.882 42.699 760.738 15.000 0.148 0.06000000 
104.986 47.313 0.000 0.000 0.000 0.01750000 
107.987 47.365 0.000 0.000 0.000  
 
 
 



 
 

   MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 
 

 
 
ANEX Nº 4.- TRAÇAT 
     6
 

5 VIALS D’OBRA 
 
Tal com s’ha comentat a la introducció del present Annex s’adjunten els paràmetres de càlcul, tant 
en planta com en alçat, dels vials d’accés al muntatge de torres elèctriques. Tots aquells camins que 
són una adequació de camins existents només s’han desenvolupat en planta mentre que en alçat 
s´ha mantingut la rasant actual. 
 

EIX-1 
LISTADO DE EJES 

 
Nombre EIX-1 ACCÉS TORRE 16 ALTA TENSIÓ 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Cur 0.000 481608.138 4617232.366 85.5129 302.210 0.000 9.462 
Cur 9.462 481617.387 4617234.356 87.5061 104.900 0.000 5.575 
Cur 15.037 481622.882 4617235.297 90.8895 753.283 0.000 21.156 
Cur 36.193 481643.861 4617238.020 92.6774 13.440 0.000 2.831 
Cur 39.024 481646.687 4617238.048 106.0876 14.924 0.000 1.901 
Cur 40.925 481648.563 4617237.746 114.1966 2.687 0.000 0.809 
Cur 41.734 481649.313 4617237.452 133.3664 7.178 0.000 1.099 
Cur 42.833 481650.219 4617236.832 143.1104 38.522 0.000 2.543 
Cur 45.376 481652.147 4617235.174 147.3132 50.213 0.000 3.042 
Cur 48.418 481654.323 4617233.049 151.1700 3.247 0.000 0.775 
Cur 49.194 481654.789 4617232.432 166.3702 4.879 0.000 1.217 
Cur 50.410 481655.266 4617231.316 182.2440 -13.500 0.000 2.020 
Cur 52.431 481655.965 4617229.423 172.7168 -20.238 0.000 1.576 
Cur 54.006 481656.675 4617228.016 167.7599 26.878 0.000 1.816 
Cur 55.822 481657.502 4617226.400 172.0609 3.433 0.000 0.839 
Cur 56.661 481657.762 4617225.605 187.6132 14.592 0.000 1.726 
 58.387 481657.995 4617223.896 195.1420    

EIX-2 
LISTADO DE EJES 

 
Nombre Eix-2 ACCÉS TORRE 17 ALTA TENSIÓ 
Velocidad (Km/h) 40,000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80, 60 y 40 

 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 481869.272 4617083.123 141.1318 0.000 0.000 70.033 
Cur 70.033 481925.188 4617040.958 141.1318 -10.000 0.000 28.766 
Rec 98.799 481939.111 4617055.072 358.0019 0.000 0.000 13.926 
Cur 112.725 481930.576 4617066.076 358.0019 20.000 0.000 1.040 
Rec 113.765 481929.960 4617066.914 361.3125 0.000 0.000 7.100 
Cur 120.865 481925.906 4617072.743 361.3125 20.000 0.000 4.770 
Rec 125.635 481923.673 4617076.945 376.4953 0.000 0.000 6.621 
Cur 132.256 481921.284 4617083.119 376.4953 -20.000 0.000 1.899 
Rec 134.155 481920.515 4617084.855 370.4499 0.000 0.000 7.820 
Cur 141.975 481917.014 4617091.848 370.4499 20.000 0.000 2.434 
Rec 144.410 481916.059 4617094.086 378.1991 0.000 0.000 8.346 
Cur 152.756 481913.257 4617101.947 378.1991 -20.000 0.000 0.913 
Rec 153.669 481912.931 4617102.800 375.2929 0.000 0.000 8.512 
Cur 162.181 481909.709 4617110.680 375.2929 20.000 0.000 2.044 
Rec 164.226 481909.034 4617112.608 381.8004 0.000 0.000 7.905 
Cur 172.131 481906.804 4617120.192 381.8004 -20.000 0.000 2.199 
Rec 174.330 481906.070 4617122.264 374.8005 0.000 0.000 2.978 
Cur 177.308 481904.921 4617125.012 374.8005 -20.000 0.000 11.518 
Rec 188.826 481897.745 4617133.818 338.1383 0.000 0.000 1.629 
Cur 190.455 481896.400 4617134.736 338.1383 -20.000 0.000 4.826 
Rec 195.281 481892.126 4617136.953 322.7766 0.000 0.000 6.802 
Cur 202.083 481885.755 4617139.335 322.7766 -20.000 0.000 1.550 
Rec 203.633 481884.284 4617139.821 317.8428 0.000 0.000 6.527 
Cur 210.160 481878.011 4617141.626 317.8428 20.000 0.000 5.357 
Rec 215.517 481873.122 4617143.776 334.8943 0.000 0.000 7.282 
 222.800 481866.906 4617147.571 334.8943    
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EIX-2 

Listado de Rasante 
 
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
0.000 103.004 0.000 0.000 0.000 0.00145936 
1.868 103.007 37.769 1.500 0.030 -0.07797024 
19.483 101.633 203.410 7.500 0.138 -0.00422748 
80.534 101.375 84.172 7.500 0.334 -0.18243451 
106.375 96.661 181.963 7.500 0.155 -0.10000000 
222.800 85.018 0.000 0.000 0.000  
 

 
EIX-3 

LISTADO DE EJES 
 
Nombre EIX-3 CORRIOL MITJA TENSIÓ 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 481818.973 4617353.455 93.5065 0.000 0.000 73.470 
Rec 73.470 481892.061 4617360.936 68.8761 0.000 0.000 179.863 
Rec 253.333 482050.853 4617445.409 72.5660 0.000 0.000 171.267 
Rec 424.599 482206.462 4617516.950 89.9468 0.000 0.000 175.048 
Rec 599.647 482379.332 4617544.478 100.2344 0.000 0.000 173.375 
Rec 773.022 482552.705 4617543.839 103.2361 0.000 0.000 162.577 
Rec 935.599 482715.073 4617535.579 107.4408 0.000 0.000 154.122 
Rec 1089.721 482868.143 4617517.606 112.0235 0.000 0.000 158.980 
Rec 1248.701 483024.296 4617487.759 96.5667 0.000 0.000 103.669 
 1352.370 483127.814 4617493.347 96.5667    

 

EIX-4 
LISTADO DE EJES 

 
Nombre CORRIOL MITJA TENSIÓ 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 481991.011 4617477.971 134.4514 0.000 0.000 66.316 
 66.316 482047.851 4617443.810 134.4514    

 
EIX-5 

LISTADO DE EJES 
 
Nombre CORRIOL MITJA TENSIÓ 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 482703.384 4617593.689 184.3330 0.000 0.000 24.315 
Rec 24.315 482709.308 4617570.107 182.2773 0.000 0.000 5.036 
Rec 29.352 482710.692 4617565.264 184.5817 0.000 0.000 30.953 
 60.304 482718.115 4617535.215 184.5817    

 
EIX-6 

LISTADO DE EJES 
 
Nombre CORRIOL ALTA TENSIO 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 482511.025 4617260.774 89.1659 0.000 0.000 434.041 
Rec 434.041 482938.796 4617334.283 71.6646 0.000 0.000 8.859 
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Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 442.900 482946.792 4617338.098 56.4298 0.000 0.000 206.027 
Rec 648.927 483106.421 4617468.350 45.0695 0.000 0.000 32.897 
 681.824 483127.814 4617493.342 45.0695    
 
No es presenta llistat dels eixos nº 7 i 8 doncs són camins existents. 

EIX-9 
LISTADO DE EJES 

 
Nombre CORRIOL MITJA TENSIÓ 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 483214.643 4617482.342 318.1597 0.000 0.000 38.966 
Cur 38.966 483177.252 4617493.307 318.1597 -30.000 0.000 10.047 
Rec 49.013 483167.321 4617494.483 296.8391 0.000 0.000 36.838 
 85.851 483130.528 4617492.654 296.8391    
 

EIX-10 
LISTADO DE EJES 

 
Nombre CORRIOL ALTA TENSIÓ 
Velocidad (Km/h) 40.000 
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 

 
 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 483270.335 4617470.071 313.3673 0.000 0.000 32.958 
Cur 32.958 483238.101 4617476.940 313.3673 -50.000 0.000 14.615 
Rec 47.573 483223.567 4617477.869 294.7590 0.000 0.000 112.138 
 159.711 483111.809 4617468.648 294.7590    
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1 INTRODUCCIÓ 

 
L'objectiu del present annex és realitzar una anàlisi de les necessitats de terres per a les actuacions 
definides en el present projecte complementari i determinar els possibles préstecs i abocadors 
necessaris, en funció dels amidaments obtinguts i de les dades procedents de l'estudi geotècnic 
realitzat. 
 
L'estudi del Moviment de Terres consta dels següents apartats. 
 

 Excavabilitat. 
 Classificació dels materials, amb el seu grau d’aprofitament. 
 Necessitats i disponibilitat de terres 
 Resum d’amidaments 

 
 

2 CONSIDERACIONS GENERALS 

 
Els mitjans d’excavació a emprar per la realització de les obres seran convencionals en la majoria 
de punts dels vials definits en el present projecte, amb la utilització prèvia de retroexcavadora, 
martells picadors, motonivelladores o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 
 
No es preveu la utilització de voladura per realitzar el moviment de terres. 
 
El material no útil per ser utilitzat en la pròpia obra es considera d’un 7% tal com es menciona a 
l’annex de geologia i geotècnia. 
 
Pel que fa als eixos 3, 4, 5, 6 i 10 es considera que tot el material excavat serà utilitzat en el 
terraplenat d’aquest eixos, donada la funcionalitat que tenen, accés pel muntatge de les torres 
elèctriques. 
 

3 TAULA RESUM 

 
A continuació es mostren les taules resum del moviment de terres que s’inclouen en els amidaments 
auxiliars del Doc. Núm 4: Pressupost. 
 

En aquestes taules es presenta un balanç definitiu del moviment de terres i una determinació de les 
necessitats de préstecs i abocaments de l’obra.  
 
Pels terraplens i desmunts de tots els eixos s’han adoptat talussos de 4H/3V i 3H/2V. 
 
A la taula que es presenta a continuació es mostren els amidaments de moviment de terres amb la 
inclusió de la terra vegetal, el tot-ú i el sòl seleccionat exclusivament pel vial de la depuradora i pel 
camí d’accés als horts: 
 

 MECANITZAT +10% TOPOGRAFIA 
Terra vegetal 5.346,50 m3  
Excavació en desmunt 3.893,85 m3 4.283,24 m3 
Desmunt no útil 272,57 m3 299,82 m3 
Terraplè 18.621,57 m3 20,483,73 m3 
Préstec  16.500,32 m3 
Sòl seleccionat 838,63 m3  
Tot-u 810,27 m3  
Total abocador 272,57 m3 299,82 m3 

 
 
EIX ACCÉS DEPURADORA 
 

P.K. 
Área de 

desmonte 
(m2) 

Volumen de 
desmonte 

(m3) 

Área de 
terraplén 

(m2) 

Volumen de 
terraplén 

(m3) 

Vol. 
desmonte 

acumul. (m3) 

Vol. 
terraplén 

acumul. (m3) 

0+000.000 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0+020.000 0,00 34,40 2,04 20,40 34,40 20,40 
0+040.000 0,00 0,00 1,47 35,10 34,40 55,50 
0+060.000 0,09 0,90 0,79 22,60 35,30 78,10 
0+080.000 6,95 70,40 0,00 7,90 105,70 86,00 
0+100.000 0,00 69,50 11,44 114,40 175,20 200,40 
0+120.000 0,00 0,00 4,02 154,60 175,20 355,00 
0+140.000 19,37 193,70 0,00 40,20 368,90 395,20 
0+160.000 69,30 886,70 0,00 0,00 1.255,60 395,20 
0+180.000 2,77 720,70 0,00 0,00 1.976,30 395,20 
0+200.000 0,00 27,70 58,02 580,20 2.004,00 975,40 
0+220.000 0,00 0,00 58,51 1.165,30 2.004,00 2.140,70 
0+240.000 0,00 0,00 56,18 1.146,90 2.004,00 3.287,60 
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P.K. 
Área de 

desmonte 
(m2) 

Volumen de 
desmonte 

(m3) 

Área de 
terraplén 

(m2) 

Volumen de 
terraplén 

(m3) 

Vol. 
desmonte 

acumul. (m3) 

Vol. 
terraplén 

acumul. (m3) 

0+260.000 0,00 0,00 61,63 1.178,10 2.004,00 4.465,70 
0+280.000 0,00 0,00 71,94 1.335,70 2.004,00 5.801,40 
0+300.000 0,00 0,00 80,24 1.521,80 2.004,00 7.323,20 
0+320.000 0,00 0,00 99,95 1.801,90 2.004,00 9.125,10 
0+340.000 0,00 0,00 65,92 1.658,70 2.004,00 10.783,80 
0+360.000 0,00 0,00 9,11 750,30 2.004,00 11.534,10 
0+380.000 3,95 39,50 2,17 112,80 2.043,50 11.646,90 
0+400.000 0,00 39,50 56,51 586,80 2.083,00 12.233,70 
0+420.000 0,00 0,00 82,74 1.392,50 2.083,00 13.626,20 
0+440.000 0,00 0,00 51,43 1.341,70 2.083,00 14.967,90 
0+460.000 0,00 0,00 24,06 754,90 2.083,00 15.722,80 
0+480.000 0,00 0,00 2,90 269,60 2.083,00 15.992,40 
0+500.000 18,59 185,90 0,00 29,00 2.268,90 16.021,40 
0+520.000 37,32 559,10 0,00 0,00 2.828,00 16.021,40 
0+540.000 30,83 681,50 0,00 0,00 3.509,50 16.021,40 
0+560.000 1,82 326,50 0,16 1,60 3.836,00 16.023,00 
0+578.755 1,09 27,29 0,08 2,25 3.863,29 16.025,25 

 
 
EIX ACCÉS HORTS 
 

P.K. 
Área de 

desmonte 
(m2) 

Volumen de 
desmonte 

(m3) 

Área de 
terraplén 

(m2) 

Volumen de 
terraplén 

(m3) 

Vol. 
desmonte 

acumul. (m3) 

Vol. 
terraplén 

acumul. (m3) 

0+000.000 1,81 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
0+020.000 0,01 18,20 1,03 10,40 18,20 10,40 
0+040.000 0,00 0,10 14,93 159,60 18,30 170,00 
0+060.000 0,00 0,00 21,15 360,80 18,30 530,80 
0+080.000 0,00 0,00 25,71 468,60 18,30 999,40 
0+100.000 0,00 0,00 73,22 989,30 18,30 1.988,70 
0+107.987 3,07 12,26 78,82 607,17 30,56 2.595,87 

 
 

EIX 2 
 

P.K. 
Área de 

desmonte 
(m2) 

Volumen de 
desmonte 

(m3) 

Área de 
terraplén 

(m2) 

Volumen de 
terraplén 

(m3) 

Vol. 
desmonte 

acumul. (m3) 

Vol. 
terraplén 

acumul. (m3) 

0+000.000 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+020.000 0.55 15.00 0.44 4.49 15.00 4.49 
0+040.000 0.48 10.37 0.24 6.82 25.37 11.32 
0+060.000 0.30 7.84 0.84 10.84 33.21 22.16 
0+080.000 0.07 4.01 0.46 11.99 37.21 34.15 
0+100.000 0.09 1.53 2.54 34.08 38.75 68.23 
0+120.000 1.07 11.56 1.76 42.77 50.30 111.00 
0+140.000 1.66 27.50 0.35 20.80 77.80 131.80 
0+160.000 1.37 30.41 0.34 6.84 108.21 138.64 
0+180.000 1.79 31.37 0.19 5.34 139.57 143.98 
0+200.000 1.31 29.76 0.75 10.16 169.34 154.15 
0+220.000 1.39 27.25 0.28 10.11 196.59 164.25 
0+222.800 1.36 3.84 0.14 0.59 200.44 164.84 
 
 
En quant al petit moviment dels diferents eixos d’accés a les torres elèctriques, adjuntem la següent 
taula: 
 

Eix-3 

Tram long 
Àrea 
Desmunt 

Àrea 
Terraplè 

Volum 
Desmunt Vol. Terraplé 

Vol. Des 
Acomulat 

Vol. Terr 
Acomulat 

1 90 0,57 0,63 51,3 56,7 0 0 
2 200 0,29 0,22 58 44 109,3 100,7 
3 260 0,68 0,56 176,8 145,6 286,1 246,3 
4 152 0,31 0,5 47,12 76 333,22 322,3 
 
 
 

Eix-4 

Tram long 
Àrea 
Desmunt 

Àrea 
Terraplè 

Volum 
Desmunt Vol. Terraplé 

Vol. Des 
Acomulat 

Vol. Terr 
Acomulat 

1 66 0,53 0,51 34,98 33,66 34,98 33,66 
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Eix-5 

Tram long 
Àrea 
Desmunt 

Àrea 
Terraplè 

Volum 
Desmunt Vol. Terraplé 

Vol. Des 
Acomulat 

Vol. Terr 
Acomulat 

1 100 0,56 0,52 56 52 56 52 

Eix-6 

Tram long 
Àrea 
Desmunt 

Àrea 
Terraplè 

Volum 
Desmunt Vol. Terraplé 

Vol. Des 
Acomulat 

Vol. Terr 
Acomulat 

1 120 0,67 0,49 80,4 58,8 0 0 
2 16 0,42 0,48 6,72 7,68 87,12 66,48 
3 80 0,2 0,23 16 18,4 103,12 84,88 
4 181 0,48 0,26 86,88 47,06 190 131,94 

Eix-10 

Tram long 
Àrea 
Desmunt 

Àrea 
Terraplè 

Volum 
Desmunt Vol. Terraplé 

Vol. Des 
Acomulat 

Vol. Terr 
Acomulat 

1 40 0,33 0,38 13,2 15,2 13,2 15,2 
 
El moviment de terres corresponent als camins associats a les torres de mitja tensió (3, 4 i 5) és el 
següent, cal recordar que tot el material serà apta per ser utilitzat en aquest camins: 
 
 

 MECANITZAT +10% TOPOGRAFIA 
Excavació en desmunt 424,96 m3 466,62 m3 
Terraplè 407.96 m3 448.75 m3 

 
 
El moviment de terres associats als camins (2,6 i 10) per accedir a les torres d’alta tensió és el 
següent, cal recordar que tot el material serà apta per ser utilitzat en aquest camins: 
 
 

 MECANITZAT +10% TOPOGRAFIA 
Excavació en desmunt 403,64 m3 444,00 m3 
Terraplè 311,98 m3 343,18 m3 

 

 

4 DESMUNTS 

 
D’acord amb la investigació realitzada i amb les dades obtingudes en els treballs de camp, el subsòl 
de la zona de projecte està constituït, tenint en compte la geotècnia i la ripabilitat dels materials, per 
les següents unitats litològiques: 
 

- Materials quaternaris: Fons de Vall (FV), al·luvial actual (AL). Formats per alternança de 
sorres i argiles . Són ripables mitjançant maquinària convencional. 

 
- Rebliments antròpics, que són ripables mitjançant maquinària convencional. 

 
- Materials quaternaris: El·luvial-Col·luvial (GE) i Col·luvial (CO): Estan constituïts per sorres 

llimoses o argiloses que són ripables mitjançant maquinària convencional. La velocitat 
obtinguda en aquests materials varia entre 180 i 400m/s. 

 
- Materials ignis, bàsicament granits i dics: Presenten una gran variabilitat que és pròpia del 

grau d’alteració dels materials. En general, en la majoria dels perfils realitzats, les velocitats 
en aquests materials són menors de 1.400m/s, amb velocitats molts variables des de 610 a 
1.400m/s. 

 
Un cop realitzat l’anàlisi de la ripabilitat dels materials que afecten a la traça i com a conclusió, es 
pot determinar que existeix un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès 
entre un 70% i un 100% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista, 
el percentatge final podria ésser superior a l’esmentat, essent a “risc i ventura” del Contractista la 
diferència que es pugui assolir. 

5 COMPACTACIÓ 

 
S’ha previst una compactació del 95% del P.M. 
 

6 PRÈSTECS 

 
Tal com es pot veure en la taula resum el moviment de terres dels dos eixos definits en el present 
projecte està descompensat. A fi de compensar les terres s’utilitzarà com a zona de préstec el 
desmunt existent en la boca Lloret de Mar del tronc del nou ramal de la C-32. Hem de recordar que 
aquesta zona ja està expropiada en base al projecte de traçat “Millora General. Nou Ramal de 
l'autopista C-32, Blanes – Lloret. Tram: Tordera – Lloret de Mar”, amb clau: TA-NC-93024.2.A2, 
redactat l’abril de 2015. 
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La zona de préstec tindrà una dimensió de 20x30x3 m que representa un volum de 18.000 m3, 
suficients per executar els vials del present projecte. Al final del present annex es presenta plànol 
amb la ubicació de la zona de préstec proposada. 
 
 

7 ABOCADORS 

 
Com en el projecte de traçat d’abril de 2015, s’ha previst que el 7% del material excavat sigui no útil, 
per tant serà necessari disposar de zona d’abocador per un volum de 418,67 m3. S’utilitzaran les 
zones d’abocadors descrites en el projecte de traçat “Millora General. Nou Ramal de l'autopista 
C-32, Blanes – Lloret. Tram: Tordera – Lloret de Mar”, amb clau: TA-NC-93024.2.A2, redactat 
l’abril de 2015. 
 
 

8 PEDRERES I CODOLARS 

 
En cas de necessitar material de pedreres s’utilitzarà una de les pedreres descrites en el projecte de 
traçat “Millora General. Nou Ramal de l'autopista C-32, Blanes – Lloret. Tram: Tordera – Lloret 
de Mar”, amb clau: TA-NC-93024.2.A2, redactat l’abril de 2015.  
 
 
 

Núm. de 
Referència Nom Nom de l’empresa de 

l’explotació 

Àrea de 
l’explotació 

m2 

Coordenades 
Activitat 

X Y 

1464 MANSO SABATER 

ÀRIDS COSTABELLA FREIXES 
JOAQUIM COSTABELLA BRUNS 

Joaquín Costa, 15 
17410 Sils (Girona) 

6387 476823 4628484 GRANIT 

1486 MAS SEVER 
PEDRERA MAS SABÉ, S.L. 

Carretera Gi-555, Km 6 
Apartat de correus 34 

17410 Sils 
Girona 

 
Telèfon: 972 178 008 

Fax: 972 178 724 

73566 476228 4627822 BASALT 

1487 AMPLIACIÓ MAS SEVER 85706 476599 4627851 BASALT 

1495 AMPLIACIÓ MAS SEVER 02 80696 475830 4627575 SORRES 

1499 AMPLIACIÓ MAS SEVER 85706 476179 4627521 BASALT 

Núm. de 
Referència Nom Nom de l’empresa de 

l’explotació 
Àrea de 

l’explotació 
2

Coordenades Activitat 

1511 CAN SÚRIA 

ÀRIDS GUIXERAS, S.L. 
Ctra. de Sils, s/n - Santa Coloma 

de Farners - 17430 Girona  
 

Tel: 972 84 12 02 
Fax: 972 84 34 34 

33605 476552 4627004 BASALT 

1514 ÀRIDS GARCIA 

CANTERES GRANITIQUES SL 
Ctra Cardedeu-Dosrius km 6,5 

08450 Llinars del Vallès 
Tel 93.871.14.23 

61531 476353 4626841 GRANIT 

1517 LES ARTIGUES 

TRANSPORTES Y VOLADURAS, 
S.A. 

Ctra. Mallorquinas, Km 6  17410 
Veinat de Massabe  Girona 

Telèfon: 972 178 008 

32864 477243 4626782 BASALT 

1529 AMPLIACIÓ CAN BROSA OCP CONSTRUCCIONES, S.A. 60564 476601 4625372 BASALT 

1531 CAN BROSSA OCP CONSTRUCCIONES, S.A. 21296 476732 4625377 BASALT 

1544 AMPLIACIÓ SANTA BÀRBARA

LAFARGE ASLAND, SA 
Avda.Francesc Sanllehy i Bosch 

Apto. Correos nº 134   08380  
Malgrat de Mar   Tel.: 93 765 43 57 

117491 476124 4624805 BASALT 

1582 LES VINYES DAVID MATEU PONS 3574 479639 4624122 SAULÓ 

1588 BALMAÑA 

TRANSPORTS I EXCAVACIONS 
BALMAÑA, SL 

Carretera de Lloret de Mar, 11 
17320 - Tossa de Mar (Girona) 

Telèfon: 972 340 407 

31368 490779 4623676 GRANIT 

1700 CAN BUSCA 

TERRES DEL TORDERA, SL 
Pedrera de can Buscà, s/n 

Apartat correus 86  08490 Tordera 
T. 93 764 21 12  Fax. 93 764 57 20 

82042 475248 4618263 GRANIT 
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1 FERMS I PAVIMENTS 

L'objecte del present annex és definir, justificar i de dimensionar les seccions estructurals de ferms i els 
elements que constitueixen els ferms del vial d’accés a la depuradora de Lloret de Mar i el camí que dona 
accés a les finques veïnes. 

Les  bases  normatives  que  es  fan  servir  per  complir  els  objectius  del  present annex són les que a 
continuació comentem. 

 Norma 6.1-IC “Seccions de ferm” (Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre). 

  “Plec de prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carretera i Ponts” PG-3/75 
amb les modificacions següents: 

 Ordre FOM/891/2004, de 1 març i l’O.C. 24/2008; 

 Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre; 

 O.C. 24/2008, de 30 de juliol. 

 Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP). 
Ordre de 29 de setembre de 2011. 

A continuació és presenta l’estudi que ha dut a l'elecció de les seccions tipus, així com dels materials a 
emprar. 

 

2 CATEGORIA DEL TRÀNSIT 

En els ferms de nova construcció, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc de la Intensitat 
Mitja Diària de Vehicles Pesants (IMDp), aquest vial dona servei exclusivament a la depuradora de Lloret, 
actualment circulen menys de 20 vehicles pesats dia com a màxim, per tant la categoria de trànsit 
adoptada per al dimensionament del ferm és la T42 

 

3 CATEGORIA DE L’ESPLANADA 

 

Als  efectes  de  definir l’estructura del ferm, la Norma 6.1-I.C.”Seccions de ferm”  defineix tres 
categories d’esplanada a partir del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2): 

 

Categoria explanada E1 E2 E3 
Ev2 (Mpa) 60 120 300 

 
A fi d’unificar les categories d’esplanada, s’opta per dissenyar el ferm amb categoria d’esplanada E3 
(Ev2≥ 300MPa). 

La formació de l’esplanada depèn del tipus de terra de l’explanació o de l’obra de terra subjacent, i de les 
característiques i gruixos dels materials disponibles. 

De la consulta de l’annex 8 “Geologia i Geotècnia”, s’extreu que els tipus del sòls existents al voltant de 
la traça són tolerables (0). 

Per a obtenir una categoria d'esplanada tipus E-3 (Ev2≥ 300MPa) serà necessari la definició de dues 
seccions d'esplanada en funció del tipus de terra de la esplanació (desmunts) o de l'obra de terra 
subjacent (terraplens, pedraplens o rebliments tot-ú), que en el nostre cas són de tipus tolerable (0). 

 
Terra tolerable (0) 
Categoria d’esplanada E-3 
 

Secció: 
 30 cm de sòl estabilitzat tipus 3 (S-EST-3).  

 30 cm de sòl seleccionat tipus 2 (SS-2). 

De l’Annex de Geologia i geotècnia es desprèn que tot el material procedent de l’excavació serà utilitzat 
en la pròpia obra, i a la vegada es podrà obtenir tant sol seleccionat com material per la fabricació del sòl 
estabilitzat. 
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4 SELECCIÓ DEL FERM ADOPTAT 

Seguint el procediment descrit en la Norma 6.1-I.C. “Seccions de ferms”, es realitza a continuació el 
dimensionament dels ferms corresponents a les diferents vies projectades. 

4.1 VIAL ACCÉS DEPURADORA (EIX 19)  
 
Per a la definició d'aquesta secció es defineix una categoria de trànsit T42 i una categoria de l’esplanada 
E3, pel que es tria la secció estructural del ferm tipus 4231, que aquesta composta de 5 cm. de mescla 
bituminosa sobre 20 cm. de tot-u artificial. 

 Capa  de  trànsit: 5 cm de   mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B60/70 S. 

 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI. 

 Base 20 cm de tot-ú artificial.  

 Reg de curat: emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 
300 g/m2 i de 4 a 6 l/m2 de cobertura. 

L'elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria de trànsit i de la zona 
tèrmica estival. Segons la Norma 6.1-I.C “Seccions de ferm” (de la Direcció General de Carreteres), la 
zona de projecte és troba a una zona tèrmica estival mitja. Així, per a la categoria de trànsit T42 el 
betum de penetració serà: 

 De penetració B 60/70 per a mescles AC16 surf B60/70 S. 

 

4.2 CAMINS 

 
Per a la definició de la secció del camí d’accés a la finca veïna al vial d’accés de la depuradora és defineix 
una única secció tal com: 

 30 cm de tot-u artificial. 

 Base 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

 

4.3 REGS D’ADHERÈNCIA; CURAT I IMPRIMACIÓ 

4.3.1 REGS DE CURAT 

És defineix com a reg de curat la aplicació d'una pel·lícula continua uniforme d'emulsió bituminosa sobre 
una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l'objectiu de donar impermeabilitat a tota la seva 
superfície. El reg de curat serà del tipus ECR-1d i complirà allò establert per l'article 532 “Regs de curat” 
de l'Ordre FOM/891/2004 de 1 de Març. 

4.3.2 REGS D’IMPRIMICIÓ 

Sobre la capa granular que vagi a rebre una capa de mescla bituminosa haurà d'efectuar-se prèviament 
un reg de imprimació. El reg consistirà en l'extensió de lligant hidrocarbonat d'emulsió tipus ECI al 50 % 
de betum, amb una dotació suficient per a absorbir la capa que s'imprimeix en un període de 24 hores, 
amb un mínim de 1,2 kg/m2. En aquells casos que es prevegi un trànsit sobre aquest reg s'estendrà un 
àrid de cobertura amb granulometria adequada i dotació de 6 l/m2. 

 

4.4 TOT-U ARTIFICIAL 

 
A l'execució d'aquesta unitat d'obra és tindrà present allò establert a l'article 510 “Tot-u” de l'Ordre 
FOM/891/2004 de 1 de Març. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex és part de l’ampli annex presentat al projecte de Traçat d’abril de 2015 on es 
caracteritzen les conques i llurs característiques hidrològiques i hidràuliques. Per tant només 
exposarem les particularitats del present projecte Complementari. 

Tant la metodologia com les fonts d’informació són les exposades en el corresponent annex presentat 
en el projecte de traçat d’abril de 2015. 

 

2. HIDROLOGIA 
El present projecte Complementari discorre per la conca 5.2 estudiada en l’annex del projecte de traçat 
d’abril de 2015. Per tant totes les dades referents a cabals seran estretes de l’esmentat projecte. 

Com a conseqüència del disseny del corriol sota la línia d’alta tensió de 110 Kv entre les torres T-19 i 
T-20 ha sigut necessari projectar una nova obra de drenatge transversal en una nova subconca de la 
conca 4.2.a. La nova subconca, anomenada AT,  té una superfície de 1.103 m2. 

Al final del present annex es presenten els càlculs per determinar els cabals de la nova conca AT i els 
cabals de la conca 5.2. 

 

3. DRENATGE LONGITUDINAL. 

L'aigua que cau sobre la plataforma es recollida per l’efecte del peralte per la cuneta de marge que 
desguassarà l’aigua portada a la llera natural. S'ha adoptat una cuneta transitable de desmunt 
revestida de secció triangular de 1,15 m d'amplada, amb talús interior 6H/1V i talús exterior 1H/3V i un 
calat de 0,18 m. 

Per altra banda s’han dissenyat cunetes de peu de terraplè que recolliran les aigües provinents de la 
superfície del terraplè. Com secció de la cuneta de peu de terraplè s'utilitza una secció trapezial 
simètrica, amb talussos 1H/5V, de 0,6 m en la seva base inferior, 0,8 m en coronació i 0,5 m de 
profunditat. 

 

Les característiques d’ambdues cunetes són les següents: 

Característiques cuneta desmunt dels camins. 

Calat (m) Talús Amplada (m) Àrea (m2) Perímetre mullat (m) Radi hidràulic (m) 

0.18 6H/1V 
1H/3V 1.15 0.182 1.713 0.1062 

 

Característiques hidràuliques de la cuneta de guarda. 

Calat  
(m) 

Talús de la cuneta 
Amplada  

(m) 
Superfície 

hidràulica (m2) 
Perímetre mullat  

(m) 
Radi 

hidràulic (m) 

0,5 1H/5V 0,6 0,350 1,620 0,216 

 

4. DRENATGE TRANSVERSAL 

Tal com s’ha comentat anteriorment la continuïtat de la llera de la conca 5.2 es realitza a través de la 
OD 19.1. Els càlculs es resumeixen al final del present annex. 

Per altra banda ha sigut necessari dissenyar una nova obra de drenatge transversal en el PK 0+349 
del camí que va de la torre T-19 a la T-20 en la línia d’alta tensió de 110 kv. Aquest camí té 4 metres 
d’amplada doncs és el corriol per accedir al muntatge de les torres i a la posterior estesa de cables. 
Per altra banda una vegada reposada la línia el camí es reposarà a la situació definitiva. 

Seguint les “Recomanacions tècniques per al disseny d’estructures que interfereixen amb l’espai 
fluvial”, (2006) de l’Agència Catalana de l'Aigua, en el seu punt 4.5.1. i donat que el camí té una 
amplada igual 4 metres adoptem un diàmetre de tub de 1,20 metres. Diàmetre més que suficient per 
desguassar l’aigua interceptada. 

Al final del present annex es presenta la justificació hidràulica de la nova OD. 
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Característiques físiques de les conques 

 

Conques Àrea (Km2) Cota d'Inici ZMÀX (m) Cota final ZMÍN (m) Desnivell Mig (m) Longitud (Km) Pendent (Tant per 
un) TC (hores) 

Conca nº 4 ST=4,3112 Km2 
AT 0,0011 147,9 80,0 67,9 0,472 0,1469 0,2403 

Conca nº 5 ST=7,3317 Km2 
5.2 0,037 88,00 47 41,0 0,1722 0,2381 0,1035 

 
 

Precipitacions adoptades T-25, T-100 i T-500 

Conques Àrea (Km2) PT25 PT100 PT500 P'T25 P'T100 P'T500 
AT 0,0011 152,375 202,500 268,758 152,375 202,500 268,758 
5.2 0,0370 146,690 193,339 255,589 146,690 193,339 255,589 

 
 

Càlcul dels cabals de les conques 

Conques Àrea 
(Km2) P'T25 P'T100 P'T500 P'o C'T25 C'T100 C'T500 TC 

(hores) I25 I100 I500 K Q25  (m3/s) Q100  (m3/s) Q500  (m3/s) 

AT 0,0011 152,38 202,50 268,76 21.91 0,60 0,69 0,77 0,2403 156,331 207,757 275,736 1,012 0,029 0,044 0,066 
5.2 0,037 146,69 193,34 255,59 11,48 0750 0,81 0,87 0,1035 230,143 303,332 400,996 1,004 1,770 2,549 3,600 

 
 

Càlcul del les obres de drenatge transversals 

Dessignació  Localització  P.K.  Conca a desguassar 
Cabal de 
disseny      

Q500 (m3/s)

Tipus i 
dimensions OD 

Nº 
Manning 

Calat 
entrada 
Hw (m) 

Velocitat 
(m/s) 

Calat crític 
(m) 

Calat 
sortida(m) 

Resguart 
(m) 

OD 19.1  Eix‐19  0+297,51  5.2  3,60  Tub Ø2000 mm  0,020  1,02  4.96  0,90  0,56  0,98 
OD AT  Camí eix‐6  0+349,00  AT  0.066  Tub Ø1200 mm  0,020  0,069  1,82  0,04  0,04  1,13 
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Càlcul hidraulic cunetes 

Tram de cuneta L. 
Cuneta 

J 
Cuneta 

A1 A2 A3 

Tc Cuenca

Pd 
máx. 
(25) 

It 
max.

Po 
A1 

Po 
A2 

Po 
A3 K C 

(A1) 
C 

(A2) 
C 

(A3) 
Q1 Q2 Q3 

Cabals de 
trams 

anteriors 
Q Total Tipus 

de 
cuneta 

V 
máx. 

Q 
máx Res. 

 
Calçades 
i Metjana 

Talús de 
Terraplé / 
Desmunt 

Conques 
i Filtració 

COD PKs LOC (m) (m/m) (km2)   (km2) (km2) (h) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/sg) (m3/sg) (m/sg) (m3/s) (m3/sg)

C
U

N
ET

ES
 C

A
M

IN
S 

19C01 0+180 a 0+280 TD 100 0,0794 0,0004 0,0012   0,08 C 5.2 146,7 263,2 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,026 0,078 0,000     0,103 Cuneta T 5,073 1,775 1,672 

19C02 0+280 a 0+359 TD 79 0,005 0,0003 0,0007   0,09 C 5.2 146,7 246,4 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,019 0,043 0,000     0,062 Cuneta T 1,273 0,446 0,383 

19C03 0+125 a 0+180 CD 55 0,19 0,0002 0,0004   0,07 C 5.2 146,7 286,4 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,015 0,031 0,000     0,046 C camí 7,320 2,291 2,245 

19C04 0+360 a 0+400 CD 40 0,13 0,0001 0,0002   0,06 C 5.2 146,7 291,3 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,011 0,014 0,000     0,026 C camí 6,055 1,895 1,870 

19C05 0+400 a 0+480 TD 80 0,0268 0,0003 0,0006   0,08 C 5.2 146,7 261,5 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,020 0,036 0,000     0,056 Cuneta T 2,947 1,032 0,975 

19C06 0+400 a 0+480 TE 80 0,0298 0,0003 0,0005   0,08 C 5.2 146,7 262,4 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,020 0,031 0,000     0,051 Cuneta T 3,108 1,088 1,036 

19C07 0+480 a 0+550 CD 70 0,08 0,0002 0,0004   0,07 C 5.2 146,7 274,4 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,019 0,028 0,000     0,047 C camí 4,750 1,487 1,440 

19C08 0+480 a 0+578 CE 98 0,08 0,0003 0,0005   0,08 C 5.2 146,7 263,9 1,0 6,0   1 0,994 0,885 1,000 0,025 0,032 0,000     0,057 C camí 4,750 1,487 1,430 
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HY-8 Culvert Analysis Report 19.1 
Site Data - 0D 19.1 

Site Data Option:  Culvert Invert Data 

Inlet Station:  0.00 m 

Inlet Elevation:  52.35 m 

Outlet Station:  29.84 m 

Outlet Elevation:  51.30 m 

Number of Barrels:  1 

Culvert Data Summary - 0D 19.1 
Barrel Shape:  Circular 

Barrel Diameter:  2000.00 mm 

Barrel Material:  Concrete 

Embedment:  0.00 mm 

Barrel Manning's n:  0.0130 

Inlet Type:  Side-Tapered, Circular 

Inlet Edge Condition:  Beveled Edge Top (26-45º) Wingwall 

Inlet Depression:  NONE 

Tailwater Channel Data - OD 19.1 
Tailwater Channel Option:  Rectangular Channel 

Bottom Width:  3.00 m 

Channel Slope:  0.0200 

Channel Manning's n:  0.0130 

Channel Invert Elevation:  51.30 m 

Roadway Data for Crossing: OD 19.1 
Roadway Profile Shape:  Constant Roadway Elevation 

Crest Length:  50.00 m 

Crest Elevation:  58.18 m 

Roadway Surface:  Paved 

Roadway Top Width:  12.60 m 

* theoretical depth is impractical.  Depth reported is corrected. 
******************************************************************************** 

Inlet Elevation (invert): 52.35 m,    Outlet Elevation (invert): 51.30 m 

Culvert Length: 24.86 m,    Culvert Slope: 0.0352 

Inlet Throat Elevation: 52.17 m,    Inlet Crest Elevation: 0.00 m 
                                                            *******************************************************************************

Table 1 - Culvert Summary Table: 0D 19.1 

Total 
Discharge 

(cms)

Culvert 
Discharge 

(cms)

Headwater 
Elevation 

(m)

Inlet Control 
Depth (m)

Outlet 
Control 

Depth (m)

Flow 
Type

Normal
Depth (m)

Critical 
Depth (m)

Outlet 
Depth (m)

Tailwater 
Depth (m)

Outlet 
Velocity 

(m/s)

Tailwater 
Velocity 

(m/s)

0.00 0.00 52.35 0.000 0.0* 0-NF 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.00 1.00 52.83 0.480 0.0* 1-S2n 0.242 0.458 0.266 0.128 3.889 2.612

2.00 2.00 53.10 0.751 0.0* 1-S2n 0.347 0.661 0.401 0.197 4.463 3.389

3.00 3.00 53.31 0.959 0.0* 1-S2n 0.432 0.820 0.503 0.254 4.805 3.933

3.60 3.60 53.38 1.027 0.0* 1-S2n 0.471 0.900 0.561 0.286 4.960 4.201

5.00 5.00 53.60 1.253 0.0* 1-S2n 0.561 1.070 0.683 0.353 5.257 4.720

6.00 6.00 53.78 1.435 0.0* 1-S2n 0.620 1.180 0.763 0.398 5.442 5.029

7.00 7.00 53.97 1.616 0.0* 1-S2n 0.669 1.276 0.839 0.440 5.596 5.302

8.00 8.00 54.14 1.793 0.0* 1-S2n 0.719 1.369 0.909 0.481 5.755 5.547

9.00 9.00 54.32 1.969 0.0* 1-S2n 0.768 1.451 0.978 0.520 5.891 5.769

10.00 10.00 54.49 2.144 0.0* 5-S2n 0.815 1.527 1.043 0.558 6.040 5.973

Culvert Performance Curve Plot: 0D 19.1 



Water Surface Profile Plot for Culvert: 0D 19.1 

Table 2 - Downstream Channel Rating Curve (Crossing: OD 19.1)

Flow (cms) 
Water
Surface Elev 
(m)

Depth (m) Velocity 
(m/s) Shear (Pa) Froude

Number

 0.00 51.30 0.00 0.00 0.00 0.00   
 1.00 51.43 0.13 2.61 25.02 2.33   
 2.00 51.50 0.20 3.39 38.56 2.44   
 3.00 51.55 0.25 3.93 49.84 2.49   
 3.60 51.59 0.29 4.20 56.00 2.51   
 5.00 51.65 0.35 4.72 69.22 2.54   
 6.00 51.70 0.40 5.03 77.96 2.55   
 7.00 51.74 0.44 5.30 86.27 2.55   
 8.00 51.78 0.48 5.55 94.24 2.55   
 9.00 51.82 0.52 5.77 101.94 2.55   
 10.00 51.86 0.56 5.97 109.41 2.55   

Table 3 - Summary of Culvert Flows at Crossing: OD 19.1 

Flow (cms) 
Water
Surface Elev 
(m)

Depth (m) Velocity 
(m/s) Shear (Pa) Froude

Number

 0.00 51.30 0.00 0.00 0.00 0.00   
 1.00 51.43 0.13 2.61 25.02 2.33   
 2.00 51.50 0.20 3.39 38.56 2.44   
 3.00 51.55 0.25 3.93 49.84 2.49   
 3.60 51.59 0.29 4.20 56.00 2.51   
 5.00 51.65 0.35 4.72 69.22 2.54   
 6.00 51.70 0.40 5.03 77.96 2.55   
 7.00 51.74 0.44 5.30 86.27 2.55   
 8.00 51.78 0.48 5.55 94.24 2.55   
 9.00 51.82 0.52 5.77 101.94 2.55   

Rating Curve Plot for Crossing: OD 19.1 



HY-8 Culvert Analysis Report AT 
Culvert Data Summary - OD AT 

Barrel Shape:  Circular 

Barrel Diameter:  1200.00 mm 

Barrel Material:  Concrete 

Embedment:  0.00 mm 

Barrel Manning's n:  0.0200 

Inlet Type:  Side-Tapered, Circular 

Inlet Edge Condition:  Beveled Edge Top (26-45º) Wingwall 

Inlet Depression:  NONE 

Site Data - OD AT 
Site Data Option:  Culvert Invert Data 

Inlet Station:  0.00 m 

Inlet Elevation:  105.23 m 

Outlet Station:  8.40 m 

Outlet Elevation:  104.11 m 

Number of Barrels:  1 

Tailwater Channel Data - OD AT 
Tailwater Channel Option:  Rectangular Channel 

Bottom Width:  5.00 m 

Channel Slope:  0.1500 

Channel Manning's n:  0.0300 

Channel Invert Elevation:  104.11 m 

Roadway Data for Crossing: OD AT 
Roadway Profile Shape:  Constant Roadway Elevation 

Crest Length:  50.00 m 

Crest Elevation:  107.38 m 

Roadway Surface:  Gravel 

Roadway Top Width:  6.50 m 

* theoretical depth is impractical.  Depth reported is corrected. 
******************************************************************************** 

Inlet Elevation (invert): 105.23 m,    Outlet Elevation (invert): 104.11 m 

Culvert Length: 1.47 m,    Culvert Slope: 0.1333 

Inlet Throat Elevation: 104.30 m,    Inlet Crest Elevation: 0.00 m 
                                                               ********************************************************************************

Table 1 - Culvert Summary Table: OD AT 

Total 
Discharge 

(cms)

Culvert 
Discharge 

(cms)

Headwater 
Elevation 

(m)

Inlet Control 
Depth (m)

Outlet 
Control 

Depth (m)

Flow 
Type

Normal
Depth (m)

Critical 
Depth (m)

Outlet 
Depth (m)

Tailwater 
Depth (m)

Outlet 
Velocity 

(m/s)

Tailwater 
Velocity 

(m/s)

0.00 0.00 105.23 0.000 0.0* 0-NF 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.01 0.01 105.25 0.023 0.0* 1-S2n 0.006 0.023 0.011 0.005 1.009 0.385

0.02 0.02 105.26 0.035 0.0* 1-S2n 0.012 0.046 0.015 0.008 1.474 0.510

0.03 0.03 105.28 0.045 0.0* 1-S2n 0.019 0.068 0.026 0.010 1.337 0.599

0.04 0.04 105.28 0.054 0.0* 1-S2n 0.025 0.091 0.027 0.012 1.700 0.673

0.05 0.05 105.29 0.062 0.0* 1-S2n 0.031 0.114 0.039 0.014 1.566 0.735

0.06 0.06 105.30 0.069 0.0* 1-S2n 0.037 0.126 0.040 0.015 1.823 0.790

0.07 0.07 105.31 0.076 0.0* 1-S2n 0.043 0.133 0.049 0.017 1.818 0.838

0.08 0.08 105.31 0.083 0.0* 1-S2n 0.050 0.141 0.050 0.018 2.066 0.884

0.09 0.09 105.32 0.089 0.0* 1-S2n 0.056 0.149 0.057 0.019 2.103 0.929

0.10 0.10 105.33 0.095 0.0* 1-S2n 0.062 0.157 0.062 0.021 2.208 0.968

Culvert Performance Curve Plot: OD AT



Water Surface Profile Plot for Culvert: OD AT 

Table 2 - Downstream Channel Rating Curve (Crossing: OD AT) 

Headwater Elevation 
(m) Total Discharge (cms) OD AT Discharge 

(cms)
Roadway Discharge 

(cms) Iterations

105.23 0.00 0.00 0.00 1
105.25 0.01 0.01 0.00 1
105.26 0.02 0.02 0.00 1
105.28 0.03 0.03 0.00 1
105.28 0.04 0.04 0.00 1
105.29 0.05 0.05 0.00 1
105.30 0.06 0.06 0.00 1
105.31 0.07 0.07 0.00 1
105.31 0.08 0.08 0.00 1
105.32 0.09 0.09 0.00 1
105.33 0.10 0.10 0.00 1
107.38 6.12 6.12 0.00 Overtopping

Table 2 - Downstream Channel Rating Curve (Crossing: OD AT) 

Flow (cms) Water Surface 
Elev (m) Depth (m) Velocity (m/s) Shear (Pa) Froude Number

0.00 104.11 0.00 0.00 0.00 0.00
0.01 104.12 0.01 0.39 7.63 1.71
0.02 104.12 0.01 0.51 11.53 1.84
0.03 104.12 0.01 0.60 14.73 1.91
0.04 104.12 0.01 0.67 17.49 1.97
0.05 104.12 0.01 0.74 20.00 2.01
0.06 104.13 0.02 0.79 22.32 2.05
0.07 104.13 0.02 0.84 24.56 2.07
0.08 104.13 0.02 0.88 26.62 2.10
0.09 104.13 0.02 0.93 28.50 2.13
0.10 104.13 0.02 0.97 30.38 2.15

Rating Curve Plot for Crossing: OD AT 
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1 INTRODUCCIÓ 

 
El present Projecte és una part del Projecte de Traçat ““Projecte de traçat. Millora General. Nou 
Ramal de l'autopista C-32. Blanes – Lloret. Tram: Tordera - Lloret De Mar.” amb  Clau: TA-NC-
93024.2-A2, de data Abril 2015. 
 
Així doncs, es considera vàlid tot l’Annex de “Geologia i Geotècnia” presentat en el Projecte de 
traçat. 
 
En el present annex es realitzarà un resum exclusiu per caracteritzar les obres descrites en el 
present Projecte Complementari. 
 
 

2 CONSIDERACIONS GENERALS 

 
En la zona Projecte Complementari s’han fet les següents activitats per caracteritzar el terreny por 
on discorre el vial d’accés a la depuradora. 
 
 

Sondeig Profunditat 
(m) 

Colpeig 
N Geologia 

15 cm 15 cm 15 cm 

S-13 

1,00-1,45 7 7 8 14 

Quaternari 3,00-3,45 3 2 1 3 

5,00-5,45 2 2 1 3 

8,00-8,15 > 50 - - R 
Paleozoic 

11,00-11,19 > 50 - - R 

 
 

Cala núm. 
Situació 

Profunditat 
(m) 

Cota boca de 
la cala (m) Eix PK Distancia a 

eix (m) 

C-1 INF. 1 5+470 14 1,5 84 

 

3 DESMUNTS I TERRAPLENS 

 
Donat que el desmunt de l’eix de la depuradora, del pk 0+130 al pk 0+180, es situa damunt d’un 
reblert els talussos dissenyats seran 3H:2V. 
 
 El material per a la formació de terraplè vindrà d’una zona de préstec del desglossat nº 2, apte per 
ser utilitzat com a formació de terraplè. Els talussos del terraplè seran 3H:2V. 
 
 
 

4 ESPLANADA 

 
D’acord amb el sondeig nº 13 es dedueix que l’esplanada es pot considerar com a sol tolerable. 
 

Cala 
núm. USCS 

Densitat 
Pròctor 

Modificat 
95% (t/m3) 

Densitat 
Pròctor 

Modificat 
98% (t/m3) 

Densitat 
Pròctor 

Modificat 
100% (t/m3) 

Índex 
CBR 

Classificació
segons PG-3

Tipus de 
sòl Norma 

6.1-IC 

C-13 SC 1,90   37 Tolerable 0 

C-13 SC  1,96  57 Tolerable 0 

C-13 SC   2,0 59 Tolerable 0 
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1. INTRODUCCIÓ. 

El present annex té com a finalitat aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi ambient 
siguin les mínimes possibles durant el període d’execució dels treballs d’obra. Amb aquest objectiu 
s’ha realitzat una planificació de les diferents actuacions previstes. D’aquesta forma s’aconsegueix 
mantenir en servei els trams de carretera afectats i es garanteix que la interferència entre les 
esmentades obres i el trànsit sigui la mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució. 

Les valoracions, plànols i llistats d’aquestes desviacions tipus es troben als Apèndixs d’aquest 
document. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE. 

 

Per l’habilitació i el disseny dels desviaments provisionals s’ha seguit la normativa vigent: 

- Manual d’exemple de senyalització d’obres fixes. 

- Manual d’exemple de senyalització mòbil d’obres . 

- Instrucció 8.3.I.C. Senyalització d’Obres. 

- Reglament General de Circulació R.D. 1428/03. 

 

3. ACTUACIONS A DUR A TERME. 

En el present Projecte Complementari es defineixen les reposicions dels serveis afectats 
definits en el projecte de traçat d’abril de 2015 necessaris perquè quant s’executi l’obra principal del 
ramal de l’autopista C-32 aquesta es pugui executar sense interrupcions esperant el desviament 
dels serveis que la nova traça es troba. 

A la vegada, i com a conseqüència que la traça de la boca Lloret de Mar del Túnel de l’Àngel 
s’ubica damunt de l’actual vial d’accés a la depuradora, el present projecte desenvolupa un nou accés 
definitiu a la depuradora compatible amb la futura actuació de l’execució del túnel. 

Així doncs les actuacions definides en el present projecte complementari són les següents. 

 Construcció dels vials 19 que dóna accés a la Depuradora de Lloret de Mar. 
 Construcció del vial 26 que dóna accés als horts ubicats al marge dret del vial de la depuradora 

en el pk 0+400. 
 Reposició de la línia aèria de Telefònica TF01 a la zona de Sant Daniel. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF02 en la zona del viaducte sobre la riera de Salomó. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició del la línia aèria Telefònica TF07 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la línia d’alta tensió d’Endesa AT01, en la zona del fals túnel dels tres Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT01, en la zona del fals túnel dels tres Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT02, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT03, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT04, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat de Sorea AG06 en la zona del vial d’accés a 

la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat d’Aqualia AG07 en la zona del vial d’accés 

a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada propietat d’Aqualia AG08 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada del Golf AG09 en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de l’escomesa elèctrica particular PC04 a la zona del vil d’accés a la depuradora en 

el seu pk 0+540 

L’obra civil de totes les reposicions de les línies Propietat de Telefònica aniran dins del 
pressupost general del present Projecte Complementari. 
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L’obra civil corresponent a l’esporga i tala d’arbres, a l’obertura dels camins d’accés a les 
diferents torres elèctriques de les reposicions AT01 i MT01 aniran dins del pressupost general del 
present projecte, mentre que l’obra mecànica (excavació fonaments torres, fonaments de les torres, 
subministra i muntatge de les torres, i subministra i estesa dels cables elèctrics) anirà com a inversió 
doncs aquesta activitat la realitzarà íntegrament l’empresa subministradora 

L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa i l’execució de la canalització 
mitjançant tubs de PVC sota el vial d’accés a la depuradora amb les corresponents arquetes de tir 
de la reposició de la línia de mitja tensió MT02 i de la baixa tensió BT03 anirà dins del pressupost 
general del present projecte. Mentre que les activitats de l’obra mecànica les realitzarà l’empresa 
subministradora en la seva totalitat, dins d’aquesta partida està la reposició de la línia de baixa 
BT04. 

En la zona de la reposició de la MT02 fora del vial d’accés a la depuradora tant l’obra civil 
com l’obra mecànica la realitzarà l’empresa subministradora. 

L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa de les reposicions AG06, 
AG07 i AG08 aniran dins del pressupost general del present projecte. Mentre que les activitats de 
l’obra mecànica les realitzarà l’empresa subministradora, en aquest cas Sorea i Aqualia. 

L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició AG09 estaran incloses dins del pressupost 
general del present projecte. 

L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició PC04 estaran incloses dins del pressupost 
general del present projecte.. 

REPOSICIÓ DE SERVEIS. 

La major part de les reposicions s’accedirà per camins existents en la zona del projecte. 
Només serà necessari realitzar dos camins nous per accedir a les noves ubicacions de les 
reposicions de les torres elèctriques. 

Donada el baix volum de trànsit d’aquest camins no es preveu cap tipus d’actuació per donar 
pas durant la fase d’obra. Amb una correcta senyalització ja en hi ha suficient. 

ACCÉS A LA DEPURADORA DE LLORET DE MAR. 

Dins del projecte es preveu la reposició del camí d’accés a la Depuradora de Lloret de Mar ja que 
el tronc principal de la nova traça del ramal de la C-32 intercepta un tram ben llarg de l’actual camí. Per 
altra banda la construcció d’aquest camí d’accés a la depuradora permetrà reordenar els serveis 
existents (electricitat mitja tensió, electricitat baixa tensió, aigua i línies telefòniques) a la zona per sota 
de la calçada d’aquest camí, deixant lliure de serveis la zona de la futura traça de la C-32.  

Es important puntualitzar que al executar en primer lloc l’accés a la depuradora permet accedir a 
ella pel camí existent mentre duri aquesta obra, i una vegada finalitzada aquesta actuació els vehicles 
arribaran a la depuradora pel nou camí quedarà totalment lliure, tant de trànsit com de serveis, la zona 
de la futura traça de la C-32. 

4. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES. 

La senyalització d’obres i la senyalització dels desviaments provisionals de trànsit que es deriven 
de l’execució de l’obra, i exposats anteriorment, es regiran pel que s’estableix a la Instrucción de 
Carreteras 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’Agost de 1987 
sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado”. 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

 Informar l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

 Modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a una situació no habitual representada per 
les obres i les seves circumstàncies específiques. 

 Aconseguir el màxim nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels treballadors de 
l’obra. 

A la normativa esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, 
abalisament i defensa a emprar. 
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5. VALORACIÓ DELS TREBALLS. 

La valoració dels desviaments provisionals i treballs d’organització i desenvolupament de 
l’obra puja a la quantitat de 4.000,00 €. 
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1. INTRODUCCIÓ. 

En compliment de l'Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1.969, s'inclou en 
aquest projecte l'estudi de tots els elements complementaris per a la correcta posada en servei de 
l'obra. 

Per altra banda, aquest annex es refereix a les “Marques Vials”, “Senyalització Vertical”, 
“Abalisament Vertical” i “Barreres de Seguretat”. No es tracta en aquest annex la senyalització i 
abalisament provisional que siguin necessàries durant la execució de les obres. En el present 
annex, es recullen els criteris i normatives emprades per la definició de la senyalització horitzontal i 
vertical, l’abalisament i les barreres de protecció necessàries. 

Als corresponents plànols de “Senyalització i Abalisament” i de “Defenses”, es representen 
gràficament les diferents marques vials, els senyals verticals, l’abalisament i les barreres de 
seguretat, així com la seva posició al llarg de la traça, tant de la carretera com dels altres vials 
inclosos en el projecte.  

 

2. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 

Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la senyalització, abalisament i defenses de les 
obres descrites en el present Projecte són les següents: 

 Disposició de la senyalització horitzontal (marques vials). 

 Disposició de la senyalització vertical. 

 Disposició de barreres. 

3. SENYALITZACIÓ. 

3.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. 

Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen 
per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

 Delimitar carrils de circulació. 

 Separar sentits de circulació. 

 Indicar les vores de la calçada. 

 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 

 Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 

 Completar o precisar  el significat de senyal verticals i semàfors. 

 Repetir o recordar un senyal vertical. 

 Permetre els moviments indicats. 

 Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

Totes les marques vials projectades seran reflectores en color blanc, corresponent a la referència 
B-118 de la Norma UNE48103, definint-se les seves formes i característiques en els Plànols i Articles 
corresponents del plec de condicions. 

Als Plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes Generals de Senyalització i els 
detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: 
longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 

Les marques vials emprades són les següents: 

a) Discontínues: 

M-1.3.- Línia discontínua utilitzada per separar carrils de diferent sentit amb possibilitat 
d’avançament en vies amb VM inferior a 60 km/h. La seva amplària es de 0,10 m, el traç 
de 2,00 m i la llum de 5,50 m. 

b) Contínues: 

 M-2.6.- Línia contínua utilitzada com a marge de calçada, sent la seva amplària de 10 cm 
amb voral inferior a 1,5 m. Aquest tipus de línia també s’utlitza pel contorn de la isleta. 

c) Transversals: 

M-4.1.- Línia transversal continua de parada utilitzada en els encreuaments indicats en 
els plànols. La seva amplària és de 0.40 m, a tot l’ample de la zona de parada. 

d) Inscripcions: 

 M-6.4.- Indica al conductor la obligació que té de parar el vehicle davant de la línia de 
detenció o calçada que s’aproxima, i de cedir el pas als vehicles que circulen per aquesta 
calçada. 
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e) Altres marques (Zebrats): 

 M-7.2.- Indica, en vies amb VM inferior o igual a 60 km/h, tant al conductor com al 
possible vianant, la obligació que te de no penetrar la zona zebra, a no ser que les 
línes de delimitació de contorn siguin discontínues.  

 Materials: 

S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment descrites: 

 Pintura acrílica autorreticulable, de color blanc en tots els símbols i inscripcions 
(apartat de  “Inscripcions”, “Fletxes” i “Altres marques” ). 

 Pintura termoplàstica  en calent per a la resta de marques vials. L'aplicació de la 
mateixa es realitzarà per polvorització 

 En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials s'aconsegueix 
mitjançant la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de vidre 
als materials anteriorment citats. 

 Pintura termoplàstica  en calent i reflectant amb microesferes de vidre (pintat de feixa 
sonora sobre les marques vials que delimiten la calçada principal). 

Les proporcions de la barreja així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les 
marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de la durabilitat, realitzat 
segons el que especifica el mètode “B” de la norma UNE 135 200. 

 

3.1.1. NORMATIVA APLICADA 

La senyalització horitzontal s'ha projectat seguint: 

 Per definir la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma de Carreteres 
8.2-1.C. “Marques Vials” de Març de 1.987 publicada per la Direcció General de 
Carreteres . 

 

3.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i panells d’orientació, 
localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 

Des del punt de vista de la senyalització vertical, les actuacions a realitzar es limiten al 
subministrament, replanteig i correcta col·locació de tots els senyals verticals, tal i com es troben 
definits en el Projecte (plantes generals i detalls de senyalització). 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols de Projecte (Document núm. 2). No obstant 
això, la Direcció d’Obra podrà modificar la seva orientació o situació, sempre que les circumstàncies 
locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de plantes, es troben dibuixats cadascun dels 
senyals, amb la seva denominació corresponent del catàleg del Ministeri de Foment. 

A l’inici i final del camí, es col·locarà senyal d’indicació general, informativa de camí rural, 
instant a respectar els senyals i amb indicació de la limitació de velocitat i tonatge. 

Els senyals de circulació seran reflexius, amb revestiment reflectant EG nivell 2, sobre xapa 
d’acer galvanitzat. En el cas de senyals d’orientació s’utilitzarà placa d’alumini. 

Els senyals aniran col·locats en suports rectangulars d’acer galvanitzat, tots degudament 
fonamentats amb dau de formigó HM-20. 

La seva posició transversal respecte la calçada serà tal que la vora més pròxima dels senyals 
disti un mínim de 0,50 m de la vora més propera a la calçada, sempre que això no redueixi la 
visibilitat disponible. 

En els plànols de detalls de senyalització s’indiquen les inscripcions, colors, dimensions, text i 
característiques restants dels senyals verticals. Donat que es tracta de la senyalització vertical 
referent a una via d’àmbit local, les dimensions dels senyals seran les següents: 

 Senyal triangular tipus P 70 cm de costat 

 Senyal circular tipus R 60 cm de diàmetre 

 Senyals octogonals 60 cm d’apotema 
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Les dimensions dels cartells vindran donades per les seves inscripcions, quedant 
reflectides als plànols de detall i als amidaments. 

Les inscripcions s’efectuen, en general, amb les lletres d’amplada normal, i amb reduïda 
en els casos en que la longitud de la llegenda així ho aconselli. 

Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En els plànols de planta s’han representat els diferents senyals projectats acompanyats de 
la seva clau d’identificació. 

3.2.1. NORMATIVA APLICADA 

La senyalització vertical s'ha projectat seguint: 

 La instrucció 8.1- IC/ “Senyalització Vertical” i els catàlegs de senyals de circulació” 
publicada per la direcció General de Carreteres el març de 2014. 

 

4. DEFENSES. 

4.1. NORMATIVA EMPRADA 

Les barreres de seguretat han estat projectades tenint present el que s’indica en els següents 
documents:  

 Ordre circular 35/2014: “Sobre criterios de sistemes de contención de vehículos” 

 

4.1.1. BARRERES DE SEGURETAT. 

Per a la determinació de quins són els trams en els quals s’ha d’instal·lar barrera de seguretat 
i l’establiment de quins tipus de barrera s’ha de col·locar, s’han seguit les recomanacions que 
estableix l’Ordre Circular 35/2014, tenint sempre present que estem projectant un vial que dona 
accés a la depuradora de Lloret de Mar i a la masia de Cal Forro, amb un baix nivell de trànsit. 

Així doncs, es col·locaran barreres de seguretat en les següents zones: 

 Als terraplens importants, superior als 3 m d’alçada. 

 En diverses zones, com a mitjà de protecció de diferents elements implantats en els marges del 
camí. S’ha disposat barrera de seguretat doble ona als marges de la carretera on es situa una 
obra de drenatge transversal, tant en la zona d’entrada com en la de sortida. 

 En totes les zones, en les quals la presència de qualsevol obstacle pròxim al camí, així ho 
aconselli. 

 

4.1.1.1. BARRERES DE SEGURETAT ADOPTADES. 

D’acord amb l’Ordre Circular 35/2014, es col·locaran exclusivament suports de barreres amb 
secció tubular, segons es defineixen en la Norma 3.1-IC.de Traçat. 

Tots els elements que es col·locaran en el present Projecte Constructiu hauran d’incloure la 
marca CE a través d’un organisme autoritzat. 

Analitzats els diferents condicionants, s’ha optat per l’ús de les següents barreres de seguretat: 

 BARRERA TIPUS 4 

Barrera metàl·lica simple reduïda com a protecció de caigudes a terraplens de camins. 

 Postes cada 2 m. 

 Nivell de contenció: N2 

 Ample de treball: W4 

 Índex de severitat: A 

 Risc d’accident: NORMAL (c.2) 

 Classe de Contenció: NORMAL 

 

4.1.1.2. EXTREMS. 

En aquest cas, barreres metàl·liques, s’ha optat pel següents abatiment:  

 Abatiment normal de 12 metres en ambdós extrems en carreteres de calçada única. 
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1 OBJECTE  
 
Aquest annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la realització de 
les reposicions i / o trasllat dels serveis que resulten afectats per la construcció del projecte de títol: 
“Millora General. Nou Ramal de l'autopista C-32. Blanes – Lloret. Reposició de serveis 
afectats i accés depuradora. Tram: Tordera - Lloret De Mar.” amb  Clau: TA-NC-93024.2-A2-C0. 
 
 

2 ANTECEDENTS DEL PROJECTE  
 
En data 26 de març de 2015, la DGIMT va emetre l’ordre d’estudi núm. 130613 per a la redacció del 
projecte anomenat, “Millora General. Nou Ramal de l'autopista C-32, Blanes - Lloret Tram: 
Tordera – Lloret de Mar”, amb clau: TA-NC-93024.2.A2. 
 
El present Projecte Complementari desenvolupa part de la totalitat dels serveis que es descriuen en 
el Projecte de Traçat d’abril de 2015 amb clau: : TA-NC-93024.2.A2. 
 
 

3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE PRINCIPAL 
 
En el present Projecte Complementari es defineixen les reposicions dels serveis afectats definits en 
el projecte de traçat d’abril de 2015 necessaris perquè quant s’executi l’obra principal del ramal de 
l’autopista C-32 aquesta es pugui executar sense interrupcions esperant el desviament dels serveis 
que la nova traça es troba. Tota la numeració dels serveis existents fa referència a la numeració 
utilitzada en el Projecte de Traçat d’abril de 2015. 
 
A la vegada, i com a conseqüència que la traça de la boca Lloret de Mar del Túnel de l’Àngel s’ubica 
damunt de l’actual vial d’accés a la depuradora, el present projecte desenvolupa un nou accés 
definitiu a la depuradora compatible amb la futura actuació de l’execució del túnel. 
 
Així doncs les actuacions definides en el present projecte complementari són les següents. 
 

 Construcció dels vials 19 que dóna accés a la Depuradora de Lloret de Mar. 
 Construcció del vial 26 que dóna accés a una parcel·la al marge dret del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia aèria de Telefònica TF01 a la zona de Sant Daniel. 
 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF02 en la zona del viaducte sobre la riera de 

Salomó. 

 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició del la línia aèria Telefònica TF07 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la línia d’alta tensió d’Endesa AT01, en la zona del fals túnel dels tres Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT01, en la zona del fals túnel dels tres 

Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT02, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT03, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT04, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat de Sorea AG06 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat d’Aqualia AG07 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar 

AG08 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada del Golf AG09 en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de l’escomesa elèctrica particular PC04 a la zona del vil d’accés a la depuradora 

en el seu pk 0+540 
 
L’obra civil de totes les reposicions de les línies Propietat de Telefònica aniran dins del pressupost 
general del present Projecte Complementari. 
 
L’obra civil corresponent a l’esporga i tala d’arbres, a l’obertura dels camins d’accés a les diferents 
torres elèctriques de les reposicions AT01 i MT01 aniran dins del pressupost general del present 
projecte, mentre que l’obra mecànica (excavació fonaments torres, fonaments de les torres, 
subministra i muntatge de les torres, i subministra i estesa dels cables elèctrics) anirà com a inversió 
doncs aquesta activitat la realitzarà íntegrament l’empresa subministradora 
 
L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa i l’execució de la canalització 
mitjançant tubs de PVC sota el vial d’accés a la depuradora amb les corresponents arquetes de tir 
de la reposició de la línia de mitja tensió MT02 i de la baixa tensió BT03 anirà dins del pressupost 
general del present projecte. Mentre que les activitats de l’obra mecànica les realitzarà l’empresa 
subministradora en la seva totalitat, dins d’aquesta partida està la reposició de la línia de baixa 
BT04. 
 
En la zona de la reposició de la MT02 fora del vial d’accés a la depuradora tant l’obra civil com l’obra 
mecànica la realitzarà l’empresa subministradora. 
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L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa de les reposicions AG06, AG07 i 
AG08 aniran dins del pressupost general del present projecte. Mentre que les activitats de l’obra 
mecànica les realitzarà l’empresa subministradora, en aquest cas Sorea i Aqualia. 
 
L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició AG09 estaran incloses dins del pressupost general del 
present projecte. 
 
L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició PC04 estaran incloses dins del pressupost general del 
present projecte. 
 

4 TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS. 
 
Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o 
privats, que les obres del present projecte obligaran a modificar o bé restituir. 
 
Aquest estudi s’ha realitzat comprenent un ample suficient de terreny a cada costat dels eixos tot 
seguint la traça definitiva de l’obra prevista. 
 
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte a escala 1:1000. 
 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex s’ha 
portat a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis e instal·lacions 
visibles, i tot seguit, identificant cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària. 
 
S’han realitzat entrevistes amb companyies propietàries d’instal·lacions, segons els tipus i 
característiques dels serveis, comprovació de les dades preses i obtenció de la situació i tipus 
instal·lacions subterrànies.  
 
La informació dels serveis subterranis existents ha estat facilitada per les pròpies companyies, 
que fan sempre reserva sobre la seva situació exacta i/o sobre la hipotètica modificació de 
l’entorn des del moment en que foren instal·lats. La informació obtinguda haurà de ser, als 
moments previs al començament de les obres, degudament contrastada i verificada “in situ”, 
mitjançant cales, si fos necessari, i en presencia dels tècnics de les corresponents companyies. 
 
Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei 
afectat, propietari, número d’ordre, així com la solució adoptada i el pressupost de l’obra a 
realitzar. Tot s’ha dibuixat en els plànols núm. 10 del projecte a escales 1:500 i 1:1000. 
 

5 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS I AFECCIONS 

5.1 LÍNIES I CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES 
 
Les línies telefòniques afectades per la construcció d’aquest projecte, pertanyen a la companyia 
TELEFÒNICA, SA i afecten a xarxes urbanes  i interurbanes, formades per cables de parells de 
diversos calibres, cables de fibra òptica, i també escomeses, estesos en pals de fusta i 
canalitzacions. 
 
Les solucions a les afeccions s’han projectat per deixar els serveis en les condicions de 
reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària.  
 
Segons l’acord vigent, l’Administració es farà càrrec de l'obra civil i la companyia Telefònica, SA 
ho farà dels treballs mecànics i dels cables, tant en canalització com a la xarxa aèria.  
 
Aquestes solucions es descriuen a continuació: 

5.1.1 SERVEI NÚM. SSAA TF 01 
 
PK 0+250 Eix 1 
T.M. Tordera 
Plànol núm. 07.A full 1 de 7 
 
Línia telefònica aèria formada per conductes de parells estesa sobre postes de fusta, que creua 
transversalment el traçat de l’Autopista. L’afecció es produeix al coincidir un pal de fusta amb la 
plataforma de l’autopista. La longitud de línia afectada es de 104 m.  
 
Solució adoptada: Construcció de variant subterrània ortogonal a la traça de l’autopista  dins de 
canalització de 2 conductes de PVC de 110 mm de diàmetre en una longitud de 108 m. Construcció 
de dues conversions, una primera d’aèria a subterrània i la segona al costat de la carretera del Vilar 
de subterrània a aèria. 

5.1.2 SERVEI NÚM. SSAA TF 02 
 
PK 1+800 Eix 1 
T.M. Blanes 
Plànol núm. 07.A full 2 de 7 
 
Línia telefònica aèria de la xarxa urbana del sector formada per un cable de 16 parells autoportant, 
que discorre sustentada en pals de fusta al llarg del camí d’accés a l’urbanització Les Planes de 
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Mas Bessó. Resulta afectada al coincidir amb els moviments de terres en terraplè del tronc principal 
i la construcció del viaducte sobre la riera de Salomó, O.F. 1.8.  
 
Solució adoptada: Construcció de variant subterrània dins de canalització de 2 conductes de PVC 
de 110 mm de diàmetre. Secció principal de 130 m de longitud al llarg del costat sud-est del camí 
existent, en el tram coincident amb la zona d’obres. A cada extrem de la canalització es col·locarà 
un suport de fusta amb la seva corresponent rostre i la conversió d’aèria a subterrània. 
 

5.1.3 SERVEI NÚM. SSAA TF 06 
 
PK 5+400 a 6+000 Eix 1 
T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07A fulls 3, 4, 5 i 6 de 7 
 
Canalització de 2 conductes amb un cable de parells de la xarxa urbana del sector, que discorre al 
llarg del vial d’accés a l’estació depuradora de Lloret de Mar, des de el camí de Sant Pere fins al 
recinte de l’EDAR esmentada. Resulta afectada al coincidir amb els moviments de terres en 
desmunt i terraplè necessaris per la construcció del tronc principal des del PK 5+400, fins al PK 
6+000, viaducte sobre la Riera de Montbarbat, i amb la restitució del vial d’accés a l’estació 
depuradora, eix 19.  
 
Solució adoptada: La construcció de l’eix 19 (nou camí cap a la depuradora) serà primer que la 
construcció del tronc de l’autopista, per tant la variant telefònica una vegada realitzada no 
presentarà cap problema durant la fase de construcció del tronc de l’autopista. L’únic punt conflictiu 
serà mantenir la derivació particular existent en el pk 5+960 durant la construcció del vial de la 
depuradora, que es pot resoldre amb un estintolament provisional de la instal·lació actual. Fet el 
moviment de terres general de l’eix 19 es procedirà a obrir la rasa per el marge esquerra del vial per 
ubicar la canalització de 2 conductes de PVC de 110 mm de diàmetre. La longitud dels trams de 
canalització són per el primera, segona i tercera tram de 178 m, i de 70 m pel quart i últim tram. 
Finalitzada l’estesa dels nous conductes, i abans de la seva pavimentació, s’interceptarà la 
canalització existent en l’arqueta núm. 543, punt d’inici de la variant telefònica, situada a la 
confluència del costat nord del camí de Sant Pere del Bosc amb el vial de l’EDAR. Donat que 
aquesta arqueta quedarà en la zona de pas del trànsit del vial cap a la depuradora es canviarà la 
tapa actual de formigó per una de fosa apte per suportar trànsit. Connexió novament amb la 
canalització existent abans de la riera de Montbarbat aprofitant l’arqueta de registre 502, PK 6+020. 
Construcció de dos arquetes de registre tipus MD i una arqueta tipus H. 
 

5.1.4 SERVEI NÚM. SSAA TF 07 
 
PK 5+960 Eix 1 

T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.A full 7 de 7 
 
Línia telefònica aèria formada per un cable d’escomesa, derivació de la canalització del vial d’accés 
a l’EDAR de Lloret de Mar, que discorre sustentada en pals de fusta creuant el vial esmentat. 
Resulta afectada al coincidir el suport de conversió en aeri i creuament del vial  amb el peu de talús 
en terraplè previst en el tronc principal.  
 
Solució adoptada: Construcció de 21 m de lateral d’1 conducte de PVC de 63 mm de diàmetre que 
creua sota l’actual i futur vial d’accés a l’EDAR, des de la nova arqueta tipus H situada en el PK 
5+960 contemplada en la reposició SSAA TF06, l’altre extrem del conducte es localitza al suport de 
fusta existent situat a peu de desmunt del futur camí cal a la EDAR. El suport de fusta actual 
disposa de les conversions necessàries per passar de subterrani a aeri. A continuació estesa de 
nova escomesa per dins de la nova canalització i connexió amb l’escomesa existent dins de la finca 
a la que dona servei. 
 

5.2 LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Les línies elèctriques afectades pertanyen a la companyia ENDESA amb línies de distribució en 
baixa i mitja  tensió, i una línia de transport d’alta tensió. 
 
Les solucions a les afeccions s’han projectat per deixar els serveis en les condicions de 
reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 
 
Aquestes solucions es descriuen a continuació: 

5.2.1 SERVEI NÚM. SSAA AT 01 
 
PK 2+200 al 3+600 Eix 1 
T.M. Blanes 
Plànol núm. 07C full 1 i 2 de 5 
 
Línia elèctrica aèria d’alta tensió 110 kV d’un circuit, denominada Castell d’Aro – Tordera”, “S.E. 
Tordera – S.E. Lloret” a les noves dades de companyia, que discorre sustentada en suports 
metàl·lics al llarg del Bosc del Sabater i pel costat sud de la urbanització Les Planes de Mas Bessó, 
creuant de forma obliqua la traça de la futura autopista. No resulta afectada directament per les 
obres a realitzar en la construcció de l’eix 1 del projecte, però el pas de la futura carretera sota la 
línia deixa els suports números 16 i 17 fora de reglamentació al no complir el coeficient de seguretat 
reforçada ni la distància mínima a l’aresta exterior de calçada. El creuament de la línia d’alta tensió 
en la rotonda de la C-63 no es veu afectat per seva construcció.  
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Solució adoptada: Donada la proximitat d’una segona afectació sobre aquest servei, PK 8+250, la 
variant es realitzarà de forma conjunta. Construcció de variant aèria d’uns 1.545,00 m de longitud, 
formada per un circuit de cable d’alta capacitat tipus GAP G(Z)TACSR 293 i cable de terra OPGW 
de fibra òptica, sobre set suports metàl·lics tipus C, al llarg del costat dret de la futura carretera, 
creuant  la traça de l’eix principal a l’altura dels PK 7+235 i 8+575 aproximadament. Aquesta variant 
preveu el futur desdoblament de la carretera C-32. 
 

5.2.2 SERVEI NÚM. SSAA MT 01 
 
PK 2+400 a 3+500 
T.M. Blanes 
Plànol núm. 07C fulls 1 i 2 de 5 
 
Línia elèctrica aèria de mitja tensió 25 kV doble circuit, que discorre sustentada en suports metàl·lics 
al llarg del Bosc del Sabater i pel costat sud de la urbanització Les Planes de Mas Bessó, creuant de 
forma obliqua la traça de la futura carretera. L’afectació es produeix al coincidir els suports TM-31 
TM-34 i TM-35 dins de la plataforma de l’autopista. També indicar que els suports TM-30 i TM-38 
estan fora de reglamentació al no complir el coeficient de seguretat reforçada ni la distància mínima 
a l’aresta exterior de calçada.  
 
Per altra banda tenim la derivació dels del suport TM-30 cap el PT40698 que es veurà afectat pel 
desviament de la línia de mitja anterior. Es troba en el pk 2+500 de l’eix 1. 
 
I per últim també es veurà afectada la línia que va des del suport TM-35, que coincideix amb la 
plataforma de la futura autopista, fins el PT40965. Es troba en el pk 3+200 de l’eix 1. 
 
Solució adoptada: Donada la proximitat de les tres afeccions anteriorment descrites la variant es 
realitzarà de forma conjunta. Construcció de variant aèria d’uns 1157,00 m de longitud al llarg del 
costat esquerre de la futura carretera, formada per doble circuit de cable tipus LA-110 sobre vuit 
nous suports metàl·lics, C-7000/24, C-4500/24, C-4500/24, C-4500/24, C-3000/24, C-4500/24, C-
3000/24 i C-4500/20.  
 
Manteniment de la derivació existent al PT 40498 mitjançant l’estesa d’uns 76,00 m de circuit de 
cable tipus LA-56, des del suport TM-30 de la variant, fins a la torre metàl·lica núm. 30 existent en el 
costat esquerre del projecte a l’altura del PK 2+550, previ desmuntatge del doble circuit existent. 
 
Manteniment de la derivació existent al PT 40695 mitjançant l’estesa d’uns 65,00 m de circuit de 
cable tipus LA-56, des del suport TM-34 de la variant, fins a la torre metàl·lica existent en el costat 
esquerre del projecte a l’altura del PK 3+200, previ desmuntatge del doble circuit existent. 
 

5.2.3 SERVEI NÚM. SSAA MT 02 
 
PK 5+260 Eix 1 
T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.C full 3, 4 i 5 de 5 
 
Línia elèctrica aèria de mitja tensió 25 kV doble circuit, que discorre sustentada en suports metàl·lics 
al llarg del costat sud del camí de Sant Pere del Bosc, creuant de forma obliqua la traça de la futura 
carretera en el pk 5+260. Resulta afectada al coincidir un suport, el TM-50, amb els moviments de 
terres en desmunt previstos a l’altura del PK 5+240 de l’eix principal, boca sud-oest del túnel de 
l’Angel. 
 
La mateixa línia aèria de mitja tensió es desvia per l’actual camí de la depuradora. Resulta afectada 
al coincidir quatre suports amb els moviments de terres en desmunt i terraplè previstos des del PK 
5+400, fins l’estrep sud del viaducte de la Riera Montbarbat, i amb la restitució del vial d’accés a 
l’estació depuradora, eix 18. 
 
Solució adoptada: Construcció de variant subterrània amb conductors AL240 d’uns 392 m de 
longitud, partirà del suport TM-49 per sota de camí fins el camí de Sant Pere del Bosc, on continuarà 
de forma subterrània pel seu marge dret fins passada la bifurcació cap a la depuradora. A uns 45,00 
m es desviarà cap al camí existent a la dret per tornar a connectar a la T-51. 
 
Pel que fa a la variant de la zona de la depuradora aquesta serà subterrània d’uns 748,00 m de 
longitud situada al marge dret del nou vial cap a la depuradora (EIX 18). Amb origen en un suport de 
formigó de la línia aèria existent a la confluència del costat sud del camí del Condado de Jaruco al 
Santuari de Sant Pere del Bosc fins al suport de formigó existent dins del recinte de la depuradora.  
 
Des de la confluència amb el camí de Sant Pere del Bosc es portaran 748,00 m de circuit en mitja 
de 240 Al en rasa i dos circuits més de 369 m de longitud fins arribar a nou CT on el trafo serà el 
recuperat del PT 48703. Aquest nou centre de transformació es situa al marge dret del vial de la 
depuradora en el pk 0+390.. 
 
Indicar que al realitzar el vial de la depuradora abans que les obres generals del tronc de l’autopista 
totes aquestes obres es poden portar a terme sense cap tipus de problema, simplement caldrà 
coordinar els diferents descàrrecs perquè aquest siguin mínims i afectin al menor número d’usuaris 
 

5.2.4 SERVEI NÚM. SSAA BT 03 
 
PK 6+000 Eix 1 i 0+570 eix 18 
T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.c full 5 de 5 
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Línia elèctrica subterrània de baixa tensió que dona servei a Can Pepet del Mas, procedent d’un 
armari de comptador depenent del PT 48705, situat en el marge dret del vial d’accés a l’E.D.A.R. de 
Lloret de Mar. Resulta afectada al coincidir l’armari i els primers metres de la línia amb la 
construcció de l’eix 19 PK 0+570. 
 
Solució adoptada: Construcció de nou armari en el marge dret del nou camí, trasllat del comptador 
i variant subterrània d’uns 154,00 m de longitud des del nou armari fins al punt d’intercepció de la 
línia subterrània existent, fora de la zona d’influència de les obres.  
 
 

5.2.5 SERVEI NÚM. SSAA BT 04 
 
PK 6+000 Eix 1 
T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.C full 5 de 5 
 
Línia elèctrica subterrània de baixa tensió del transformador FX48703 que creua el vial d’accés a 
l’estació depuradora a l’altura de Cal Forro. Resulta afectada al coincidir amb les obres de restitució 
del vial esmentat, eix 18, a l’altura del PK 0+550. 
 
Solució adoptada: Construcció de variant subterrània d’uns 11,00 m de longitud amb un circuit de 
cable tipus RV 0,6/1 kV de 3x1x240+1x150 mm2 Al des del nou ADU esmentat en el servei núm. 
210, fins al punt d’intercepció de la línia subterrània existent fora de la zona d’obres 
 

5.3 CONDUCCIONS D’AIGUA. 
 
Les conduccions d’aigua afectades pertanyen a l’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i 
l’AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR, essent les empreses AQUALIA i SOREA respectivament les 
encarregades del manteniment de les canonades d’abastament i distribució afectades. 
 
Al llarg del vial d’accés a l’EDAR de Lloret de Mar discorre una conducció d’impulsió d’aigua 
regenerada propietat del CONSORCI DE LA COSTA BRAVA. 
 
La solució adoptada preveu modificar o substituir les canonades i deixar el servei, com a mínim, en 
les mateixes condicions que les conduccions actuals, d'acord amb els tècnics de la companyia. 

5.3.1 SERVEI NÚM.: SSAA AG 06 
 
PK 5+400 a 6+000 Eix 1 

T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.B full 1, 2 i 3 de 12 
 
Canonada de Ø 500 mm de fosa dúctil, per a conducció d’aigua potable, propietat de 
l’Ajuntament de Tossa de Mar (Sorea), que discorre al llarg del camí de Sant Pere del Bosc i del 
vial d’accés a l’E.D.A.R. de Lloret de Mar. Resulta afectada al coincidir amb els moviments de 
terres en desmunt i terraplè necessaris per la construcció del tronc principal des del PK 5+400, boca 
nord del túnel de l’Angel, fins al PK 6+000, pont sobre la Riera de Montbarbat, i amb la restitució del 
vial d’accés a l’estació depuradora.  
 
Solució prevista: Donat que el camí de la depuradora s’executarà primer totes les obres es podran 
dur a terme durant el moviment de terres del vial de la depuradora, i abans de llur pavimentació. La 
variant d’uns 560 m de longitud amb tub de fosa dúctil de la mateixa secció al llarg del nou vial. Els 
serveis 06, 07, 08 i 09 es reposaran tots al mateix temps. A cada extrem es realitzarà una cata de 
3x2x1,5 m per connexió a la canonada existent. 

5.3.2 SERVEI NÚM.: SSAA AG 07 
 
PK 5+400 a 6+000 Eix 1 
T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.B full 4,5 i 6 de 12 
 
Canonada de Ø 150 mm de fosa dúctil, per a conducció d’aigua potable, propietat de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar (Aqualia), derivació de la canonada de 500 mm esmentada en el 
servei núm. 302 que discorre al llarg del vial d’accés a l’E.D.A.R. de Lloret de Mar. Resulta 
afectada al coincidir amb els moviments de terres en desmunt i terraplè necessaris per la 
construcció del tronc principal des del PK 5+400, boca nord del túnel de l’Angel, fins al PK 6+000, 
pont sobre la Riera de Montbarbat, i amb la restitució del vial d’accés a l’estació depuradora, eix 19.  
 
Solució prevista: Donat que el camí de la depuradora s’executarà primer totes les obres es podran 
dur a terme durant el moviment de terres del vial de la depuradora, i abans de llur pavimentació. La 
variant d’uns 564 m de longitud amb tub de fosa dúctil de la mateixa secció al llarg del nou vial. Els 
serveis 06, 07, 08 i 09 es reposaran tots al mateix temps. A cada extrem es realitzarà una cata de 
3x2x1,5 m per connexió a la canonada existent. 

5.3.3 SERVEI NÚM.: SSAA AG 08 
 
PK 5+400 a 6+000 Eix 1 
T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.B full 7, 8 i 9 de 12 
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Canonada de Ø 180 mm de polietilè, per a conducció per impulsió d’aigua regenerada al dipòsit 
del Condado de Jaruco, propietat del Consorci de la Costa Brava, que discorre al llarg del camí 
de Sant Pere del Bosc i del vial d’accés a l’E.D.A.R. de Lloret de Mar. Resulta afectada al 
coincidir amb els moviments de terres en desmunt i terraplè necessaris per la construcció del tronc 
principal des del PK 5+400, boca nord del túnel de l’Angel, fins al PK 6+000, pont sobre la Riera de 
Montbarbat, i amb la restitució del vial d’accés a l’estació depuradora.  
 
Solució prevista: Donat que el camí de la depuradora s’executarà primer totes les obres es podran 
dur a terme durant el moviment de terres del vial de la depuradora, i abans de llur pavimentació. La 
variant d’uns 550 m de longitud amb tub de polietilè de 180 mm de diàmetre al llarg del nou vial. Els 
serveis 06, 07, 08 i 09 es reposaran tots al mateix temps. A cada extrem es realitzarà una cata de 
3x2x1,5 m per connexió a la canonada existent. 

5.3.4 SERVEI NÚM.: SSAA AG 09 
 
PK 5+400 a 6+000 Eix 1 
T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.B full 105, 11 i 12 de 12 
 
Canonada d’impulsió d’aigua regenerada de Ø 200 mm de PVC, que discorre al llarg del camí 
de Sant Pere del Bosc i del vial d’accés a l’E.D.A.R. de Lloret de Mar, donant servei a un camp 
de golf. Resulta afectada al coincidir amb els moviments de terres en desmunt i terraplè necessaris 
per la construcció del tronc principal des del PK 5+400, boca nord del túnel de l’Angel, fins al PK 
6+000, viaducte sobre la Riera de Montbarbat, i amb la restitució del vial d’accés a la estació 
depuradora.  
 
Solució prevista: Donat que el camí de la depuradora s’executarà primer totes les obres es podran 
dur a terme durant el moviment de terres del vial de la depuradora, i abans de llur pavimentació. La 
variant d’uns 550 m de longitud amb tub de polietilè de diàmetre 200 mm al llarg del nou vial. Els 
serveis 06, 07, 08 i 09 es reposaran tots al mateix temps. A cada extrem es realitzarà una cata de 
3x2x1,5 m per connexió a la canonada existent. 
 

5.4 PARTICULARS 
 
Hi ha una sèrie de serveis a particulars que requeriran ser modificats durant la construcció del vial 
d’accés a la depuradora de Lloret de Mar. 
 

5.4.1 SERVEI NÚM.: SSAA PC04 
 
PK 0+400 Eix 1 

T.M. Lloret de Mar 
Plànol núm. 07.C full 5 de 5 
 
Com a conseqüència de la modificació del servei SSAA BT 03, a la finca l’hi manca la connexió 
final des del nou pal fins el quadre de comptadors.  
 
Solució prevista: La connexió des del punt final del servei SSA BT 03 fins el punt dels comptadors 
es realitzarà amb una línia aèria de 7 m de longitud. 
 
 

6 DISPONIBILITAT DE TERRENYS 
 
La disponibilitat dels terrenys necessaris per dur a termini la modificació dels serveis afectats 
contemplats en aquest projecte, en allò referent a les expropiacions, servituds de pas i ocupacions 
temporals que calguin, estan reflectides a l’Annex d’Expropiacions, del projecte base de títol: 
“Projecte de Traçat. Millora General. Nou Ramal de l'autopista C-32 Tram: Tordera - Lloret De 
Mar.” amb  Clau: TA-NC-93024.2-A2, d’abril de 2015 ja aprovat i en fase d’expropiació dels terrenys. 
 

7 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini previst per a l’execució de les obres de modificació de serveis, donada l’afectació 
d’una línia elèctrica d’alta tensió, és de NOU (9) mesos.  
 

8 PRESSUPOST PER COMPANYIES 
 

8.1 OBRA MECÀNICA 
 
El pressupost d’obra mecànica (la realitzaran les empreses subministradores d’aigua i 
electricitat) prevista per a la reposició dels diferents serveis afectats és la següent: 
 
PROPIETARI PRESSUPOST 
 
 
ENDESA AT01(*) (projecte febrer 2015) ...............................................................  351.927,34 Euros 
ENDESA MT01 (Pressupost nº 0482169) .............................................................  149.640,91 Euros 
ENDESA MT02 + BT03 + BT04 (Pressupost nº 0485390-2) .................................  199.574,94 Euros 
TOTAL ENDESA  ..................................................................................................  701.143,19 Euros 
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AIGUA (AG06 SOREA) ........................................................................................... 166.898,25 Euros 
AIGUA (AG07 AQUALIA) .......................................................................................... 59.245,38 Euros 
AIGUA (AG08 AQUALIA) .......................................................................................... 41.148,87 Euros 
TOTAL AIGUA ........................................................................................................ 267.292,50 Euros 
 
TELEFÒNICA ........................................................................................................... 18.000,00 Euros 
 
 
 
PRESSUPOST OBRA MECÀNICA SEGONS COMPANYIES ............................. 986.435,69 Euros 
 
 
(*) Aquest import és el resultat de restar al pressupost (527.594,30 €) del projecte “Projecte 
d’execució de la reforma de la línia aèria d’alta tensió a 110kV, simple circuit, “SE Tordera – SE 
Lloret” Tram T.15 – T-22” de data febrer de 2015 redactat per Endesa la quantitat de 175.666,95 € 
corresponents a les partides d’explanació de camins d’accés a les torres i la tala d’arbres que seran 
realitzades pel contractista principal. 
 

8.2 OBRA CIVIL 
 
El pressupost d’obra civil, que s’inclourà dins del pressupost general del present Projecte 
Complementari, previst per a la reposició dels diferents serveis afectats és la següent: 
 
 
PROPIETARI PRESSUPOST 
 
 
TELEFÒNICA TF01 .................................................................................................. 14.327,56 Euros 
TELEFÒNICA TF02 .................................................................................................... 4.916,56 Euros 
TELEFÒNICA TF06 .................................................................................................. 14.787,41 Euros 
TELEFÒNICA TF07 ....................................................................................................... 721,70 Euros 
TOTAL TELEFÒNICA ............................................................................................... 34.753,23 Euros 
 
ENDESA AT01 ........................................................................................................  57.020,79 Euros 
ENDESA MT01 ........................................................................................................  30.350,60 Euros 
ENDESA MT02+BT03+BT04 ...................................................................................  18.499,00 Euros 
TOTAL ENDESA  ..................................................................................................  105.870,39 Euros 
 
AIGUA AG06+AG07+AG08+AG09 ........................................................................... 67.285,56 Euros 
 

PARTICULAR PC04 .....................................................................................................  950,00 Euros 
 
 
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................... 208.859,18 Euros 
 

9 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTE 
 
Considerant el tipus d’obra a executar i tenint també present el seu import, d’acord amb el Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, sobre classificació de contractistes d’obres, s’estableix que per a poder 
concórrer a la licitació de les obres definides en el present projecte, el contractista haurà de posseir 
la següent classificació: 
 
Grup A:  Moviment de terres y perforacions. 
Subgrup 1:  Explanacions. 
Categoria C:  Anualitat mitjana superior a 120.000 euros 
 
Grup E:  Hidràuliques. 
Subgrup 1:  Abastament i sanejament. 
Categoria D:  Anualitat mitjana superior a 360.000 euros 
 
Grup I:  Instal·lacions elèctriques. 
Subgrup 3:  Línies elèctriques de transport. 
Categoria E:  Anualitat mitjana superior a 840.000 euros 
 
Grup I:  Instal·lacions elèctriques. 
Subgrup 5:  Centres de transformació distribució i en alta. 
Categoria E:  Anualitat mitjana superior a 840.000 euros 
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4. DESCRIPCIÓ GENERAL 
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Nº ALINEACIÓ SUPORTS Nº LONGITUD
(m)

ANGLE AMB
ALINEACIÓ

POSTERIOR (g)
TERME

MUNICIPAL

TOTAL 1.839,7
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Núm. SUPORT

COORDENADES UTM

ETRS 89 FUS 31

X Y Z
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5. AFECCIONS A ENTITATS I ORGANISMES

Nº Encreuament Suports Afectació Terme municipal

Nº Encreuament Suports Afectació Terme municipal

Nota: 
No s’inclou en l’annex “RELACIÓ D’ORGANISMES AFECTATS” al Departament 
de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial de Carreteres de Girona, peticionari 
del present projecte, ja que aquest Organisme dona la seva autorització a la 
solució tècnica presentada per la modificació de la línia elèctrica objecte del 
mateix; per tant, no es creu necessari l’enviament de separata, aportant en 
l’ANNEX de “RELACIÓ D’ORGANISMES AFECTATS” del present projecte la 
mencionada autorització. 
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Núm. de suport 
(segons plànol)

Funció del suport Tipus de suport

6.2.2 Conductors 
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6.2.3 Cable de terra 

6.2.4 Aïllament  
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6.2.5 Ferratges 
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Denominació de 
la cadena

Tipus de 
conductor

Cadena 
Normalitzada

Càrrega mínima 
de ruptura

Càrrega mínima 
de ruptura de la 

grapa
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Cadena 
normalitzada

Elements

Quantitat Denominació referència
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Denominació 
de la cadena

Tipus de 
conductor

Cadena 
Normalitzada

Càrrega 
mínima de 

ruptura

Càrrega 
mínima de 

ruptura de la 
grapa

Càrrega 
mínima de 

ruptura de la 
grapa amb 
seguretat 
reforçada

Cadena 
normalitzada

Elements

Quantitat Denominació referència
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Denominació de la cadena Tipus de 
conductor Cadena Normalitzada Càrrega mínima de 

ruptura de la grapa

Cadena 
normalitzada

Elements

Quantitat Denominació referència
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SUPORT
CADENES

CONDUCTOR CABLE DE TERRA

6.2.6 Empalmaments per el conductor i cable de terra. 
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6.2.7 Accessoris 

Amortidors
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Contrapesos

Salvaocells

Plaques de senyalització

Separadors
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6.3.1 Cimentacions pels suports 
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6.3.2 Preses de terra dels suports 

1. Suports NO freqüentats.
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2. Suports Freqüentats.
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1. Suports freqüentats amb calçat (F):

2. Suports freqüentats sense calçat (F.S.C.):

Nº TIPUS CLASSIFICACIÓ
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Suports no freqüentats 
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Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4060 EXPLANACIÓN EN TERRENO NORMAL, MAYOR DE 50 M³. M3 2453,6 21,15 €

Explanación en cualquier terreno (excepto en roca ) y accesibilidad, >50 m³ volumen
total a realizar por obra. Incluye retirada de tierras a vertedero con la gestión de la
guía municipal y pago del vertido correspondiente. Se considera el volumen total a
realizar por obra.

Total Pos. 51.892,58 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4120 EXPLANACIÓN EN ROCA, MAYOR DE 50 M³. M3 817,85 129,22 €

Explanación en roca y accesibilidad > 50 m³ volumen total a realizar por obra. Incluye
retirada de tierras a vertedero con la gestión de la guía municipal y pago del vertido
correspondiente. Se considerará roca o gravas heterogéneas cuando la resistencia de
compresión simple sea superior a los 50 MPa.

105.682,58 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4270 EXCAV.CIMENT. TERR.NORMAL, AP. 1 A 50 M³. M3 32,63 130,24 €

Excavación para cimentaciones en terreno normal, apoyo/s de 1 a 50 m³ volumen
total a realizar por obra. Comprende todas las excavaciones que se realicen en
cualquier terreno excepto roca, incluido el tortora y terreno de bolos. así como el
achique de agua, el retiro de escombros y su señalización con vallado. Se considera el
volumen total a realizar por obra

4.249,73 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4420 EXCAV. CIMENT. EN ROCA, AP. MAYOR DE 50 M³. M3 52,53 209,30 €

Excavación para cimentaciones en roca, apoyo/s > 50 m³ volumen total a realizar por
obra. Incluye el empleo de los explosivos y su correspondiente permiso oficial,
compresor, etc., el retiro de escombros y su señalización con vallado. Se considera el
volumen total a realizar por obra. Se considerará roca o gravas heterogéneas cuando
la resistencia de compresión simple sea superior a los 50 MPa.

10.994,53 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4510 HORMIGONADO CIMENT., AP. MONOLÍTICO DE 1 A 50 M³. M3 15,85 125,21 €

Hormigonado cimentaciones, apoyo/s monolítico, de 1 a 50 m³. Incluye la aportación
y vibrado de hormigón de tipo HM 20, así como la aportación y colocación del tubo
para posterior salida del cable de la puesta a tierra del apoyo. Incluye nivelado de
base y confección peana, los datos de nivelado quedarán reflejados en las fichas
entregadas como documentación. Antes de proceder al hormigonado se deberá
informar al técnico la procedencia del hormigón. El servicio técnico podrá solicitar las
oportunas muestras o ensayos, cuyo costo ya está incluido en el valor de la posición.
Se considera el volumen total a realizar por obra.

1.984,58 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4600 HORMIGONADO CIMENT. AP. 4 PATAS MAYOR DE 50 M³. M3 71,22 124,00 €

Hormigonado cimentaciones, apoyo/s 4 patas mayor de 50 m³. Incluye la aportación y
vibrado de hormigón de tipo HM 20, así como la aportación y colocación del tubo
para posterior salida del cable de la puesta a tierra del apoyo. Incluye nivelado de
bases y confección peanas, los datos de nivelado quedarán reflejados en las fichas
entregadas como documentación. Antes de proceder al hormigonado se deberá
informar al técnico la procedencia del hormigón. El servicio técnico podrá solicitar las
oportunas muestras o ensayos, cuyo costo ya está incluido en el valor de la posición.
Se considera el volumen total a realizar por obra.

OBRA CIVIL
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8.831,28 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4750 RETIRO DE TIERRAS A VERTEDERO M3 85 13,66 €

Retirada de tierras a vertedero con la gestión de la guía municipal y pago del vertido
correspondiente. Incompatible con los baremos de excavación y explanación.

1.161,10 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA4810 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN APOYOS M3 20,3 189,22 €

Demolición m³ de hormigón de cimentación de apoyos, comprendiendo su retiro a
vertedero con la gestión de la guía municipal y pago del vertido correspondiente.

3.841,17 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RB1390 CONJ. P.A.T. AP.MET.PÚBL.CONC., A REALIZAR TIERRA O ROCA US 7 1.620,76 €

Conjunto p.a.t. profunda en apoyo metálico de publica concurrencia realizada en
tierra o roca, con electrodos de grafito y ánodo de sacrificio de Mg, para dejar la
resistencia de p.a.t. con valor =< 10 . Comprende el traslado de maquinaria hasta el
apoyo, efectuar taladro y la realización de la p.a.t. según procedimiento. Se
confeccionará y entregará, debidamente firmada, una ficha donde figure nombre de
la línea, numero del apoyo, la ubicación exacta de los electrodos, profundidad, metros
de zanja, cantidad de grafito y medida óhmica de la p.a.t.. El material será
suministrado por el contratista.

11.345,32 €

OBRA CIVIL
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Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
6706566 contrapesos 10 kg. c/u en bucle (2 ud) UD 9 57,07 €

Total Pos. 513,63 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
6701336_2 Aislador compuesto CS 100 SB 550/3120 1016 UD 66 113,02 €

Total Pos. 7.459,32 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
6706534 Perfil de acero apoyos de celosía KG 32441 1,70 €

55.149,70 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
6704228 Cable LA 455 KG 6935,8 2,37 €

16.458,56 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
6705277 Cable OPGW 17 kA 48 Fibras c.r. >= 5500 daN M 2300 3,87 €

8.911,35 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
6707183 Caja de Empalme/Derivación de F.O. para tendido aéreo US 2 227,90 €

455,80 €
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Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA5050 APERT.CALLE NUEVA ZONA ARBOLADO DENSO, SUP.A 10.000 M². M2 19044 0,95 €

Apert calle nueva servidumbre zona arbolado denso líneas aéreas A.T., superior a
10.000 m² de superficie total a realizar por obra. Apertura calle de servidumbre
mediante tala de arbolado y maleza con sierra, hacha, motosierra, desbrozadora de
disco, etc. en zonas de arbolado denso .
Incluye:la aportación de materiales, maquinaria, útiles y herramientas necesarios.El
troceado de troncos y apilado de los mismos en hileras en los laterales de la calle de
servidumbre realizada y el triturado o quemado (se requiere autorización previa del
servicio Técnico de Endesa Distribución) de los demás restos, según los permisos
particulares y oficiales obtenidos por el contratista.Previo a la ejecución de los
trabajos deberán entregar una relación de propietarios afectados con el nombre y
apellidos, dirección, teléfono de contacto, tipo y nº orientativo de árboles a talar,
indicando su diámetro medio y altura. Una vez realizado el trabajo entregarán estos
datos definitivos.Incluye ayuda a topografía y repasos puntuales tras tendido cables.
Se considera la superficie total a realizar por obra.

18.091,80 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA7720 MEDIDA DE REFLECTOMETRIA Y POTENCIA BOBINA HASTA 48 FIBRAS US 1 850,00 €

Medida reflectométrica y de potencia de cable óptico hasta 48 fibras después de
instalado. Se entregará un informe reflectométrico

850,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA6210 INSTALACIÓN PLACA IDENTIFICATIVA APOYO US 7 44,21 €

Colocación de placa identificativa de acero según norma de Endesa Distribución, de
chapa acero galvanizado de 650x400x3 mm y pletina de 1200x50x5 mm.

309,47 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA7580 PROTECCION CON AISLADORES Y CABLES TIPO 1 US 4 533,52 €

Protección con aisladores y cables para tendido sobre cruces con líneas eléctricas o de
teléfonos, caminos y ferrocarriles sin electrificar. Incluido aporte material necesario
para la confección de las protecciones.

2.134,08 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA7600 SUMIN. Y COLOC. AMORTIG. CABLE TIERRA OPGW US 14 52,00 €

Suministro y colocación de amortiguadores en cable de tierra tipo OPGW. Cuando
coincida con operaciones de construcción o mantenimiento se aplicará un coeficiente
de 0,75.

728,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA8290 ENGRAPADO CADENA AMARRE DOBLE COMPRESIÓN COND.LA 455 US 15 1.022,63 €

Incluye el suministro de las grapas y herrajes para engrapado cadena amarre doble
compresión conductor LA 455, según Norma en vigor. En el proceso de tendido,
independientemente del conductor. Caso de coincidir con el cambio de aislamiento se
aplicará a esta posición un coeficiente de 0,7. La posición incluye los amarres a ambos
lados de la cruceta y la confección del puente.

15.339,45 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA8360 ENGRAP. CADENA SUSP. SIMPLE GSA O GSA AEP COND. LA 455 US 6 241,67 €
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Incluye el suministro de la grapa GSA o GSA AEP cuando sea necesario y herrajes para
engrapado cadena suspensión simple conductor hasta LA 455, según Norma en vigor.
En el proceso de tendido, independientemente del conductor. Caso de coincidir con el
cambio de aislamiento se aplicará a esta posición un coeficiente de 0,7.

1.450,02 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA7900 MONTAJE Y CONFECC. CAJA EMPALME F.O. 48 F US 2 763,00 €

Se realizarán los trabajos según procedimiento vigente. Se entregará un informe
reflectométrico de los empalmes en los 2 sentidos en 2ª y 3ª ventana. Esta posición
contempla también la instalación de la caja de empalmes.

1.526,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA8540 AMARRE BICONJUNTO PASANTE CABLE OPGW US 5 567,11 €

Incluye el suministro de los preformados, herrajes necesarios y grapas de conexión al
apoyo, para anclaje tipo amarre pasante cable F.O. Todos s/ norma en vigor. En el
proceso de tendido, independientemente del conductor. La posición incluye los
amarres a ambos lados del apoyo

2.835,55 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA8550 AMARRE CONJUNTO BAJANTE CABLE OPGW US 2 536,00 €

Incluye el suministro de los preformados, herrajes necesarios y grapas de conexión al
apoyo, para anclaje tipo amarre bajante cable F.O. Todos s/ norma en vigor. En el
proceso de tendido, independientemente del conductor. La posición incluye el amarre
en un solo lado del apoyo o pórtico.

1.072,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA8560 SUSPENSIÓN CABLE OPGW US 3 201,82 €

Incluye el suministro de los preformados, herrajes necesarios y grapas de conexión al
apoyo, para anclaje tipo suspensión cable FO. Todos s/ norma en vigor. En el proceso
de tendido, independientemente del conductor.

605,46 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RB6030 TM. DESMONTAJE APOYO METÁLICO PARA CHATARRA TM 30 462,00 €

Desarmado de apoyos metálicos de cualquier tipo, incluido su transporte a chatarrería
o almacenes del Endesa Distribución, así como los medios necesarios para su
desizado, incluidas grúas. El tratamiento de residuos se hará de acuerdo al sistema de
gestión medioambiental de Endesa Distribución. Se incluye la ficha de control de
residuos de acuerdo al listado de Endesa Distribución.

13.860,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RB6210 DESMONTAJE CONDUCTORES LÍNEA S/C PARA CHATARRA KM 1,469 4.013,75 €

Incluye las 3 fases. comprende el acopio, la colocación de protecciones y su posterior
retiro si fuese necesario, desmontaje del conductor y devolución al almacén de la
empresa eléctrica. Incluye arriostramiento de apoyos y/o crucetas equilibrado
tracciones. El tratamiento de residuos se hará de acuerdo al sistema de gestión
medioambiental de Endesa Distribución. Se incluye la ficha de control de residuos de
acuerdo al listado de Endesa Distribución.

5.896,20 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
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RB6270 DESMONTAJE DE CABLE DE TIERRA, CUALQUIER TIPO (NO FO), PARA CHATARRAKM 2,149 825,00 €

Desmontaje cable de tierra, cualquier tipo (no FO), para chatarra. Comprende el
acopio, la colocación de protecciones y su posterior retiro si fuese necesario,
desmontaje del conductor y devolución al almacén de la empresa eléctrica,
arriostramiento de apoyos y/o crucetas, equilibrado tracciones. El tratamiento de
residuos se hará de acuerdo al sistema de gestión medioambiental de Endesa
Distribución. Se incluye la ficha de control de residuos de acuerdo al listado de Endesa
Distribución.

1.772,93 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA6120 ARMADO, IZADO, AP. METÁLICO ATORNILLADO >15 TM. KG 32441 0,89 €

Armado, izado kg. de hierro, en fustes y armados de apoyos metálicos de celosía
mayor de 15 Tm, en la torre o el conjunto de ellas,incluído su transporte y acopio a
pie de hoyo y el graneteado de la tornillería (3 granetazos por tornillo), así como los
medios necesarios para su izado, incluidas grúas. Se considera el peso total a armar
por obra.

28.872,49 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA7060 TENDIDO Y REG. COND. S/C LA 455, >1 KM KM 1,52 6.913,56 €

Tendido y regulado conductores s/c LA 455, mayor de 1 km. de línea. Incluye el
tendido del cable piloto, el tendido de los tres conductores, venteo de crucetas
cuando aplique, el montaje de las cadenas de aisladores, los empalmes, uniones
eléctricas y regulado y comprob. flechas así como el transporte y devolución de
bobinas, incluido acopio de conductor y herrajes y la clasificación de los mismos. La
unidad es por Km. de proyección. (Caso de sustitución del conductor la utilización del
conductor antiguo como piloto debe ser autorizado por la empresa. El desmontaje y
devolución al almacén de la chatarra está incluida en el precio). El engrapado, la
colocación de amortiguadores y la aportación de material necesario viene reflejado en
sus correspondientes partidas, que se sumará al importe de esta unidad. El
tratamiento de residuos se hará de acuerdo al sistema de gestión medioambiental de
Endesa Distribución.

10.508,61 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA7351 TENDIDO Y REGULADO OPGW 17 kA 48 FIBRAS SIN TENSIÓN < 5 KM M 2300 4,35 €

Tendido, regulado, comprob. flechas de cable de F.O. OPGW, con la línea sin tensión.
El suministro del cable será por parte de Endesa Distribución debiendo transportarlo
la empresa adjudicataria desde el lugar de acopio indicado por Endesa Distribución
hasta la obra.La primera hora de trabajo se supondrá en gestión de descargo y
puestas a tierra, por lo que no se facturará y deberá estar incluida en el precio
ofertado. Longitud de línea menor de 5 Km.En caso de sustitución del hilo de tierra, la
utilización del hilo de tierra eliminado como piloto debe ser autorizado por la
empresa.El desmontaje y devolución al almacen de la chatarra está incluido en el
precio. El tratamiento de residuos se hará de acuerdo al sitema de gestión
medioambiental de Endesa Distribución. Se incluirá la ficha de control de residuos de
acuerdo al listado de Endesa Distribución.

10.005,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA7510 SUMIN. Y COLOC. 1÷30 AMORTIG. COND. > DE LA 380 A LA 545 US 42 68,20 €

Suministro y colocación de amortiguador en líneas aéreas, en el supuesto :
A)Conductor > de LA 380 a LA 545.B) Encargos para la colocación de: 1 a 30
elementos. Cuando coincida en operaciones de nuevos tendidos o mantenimiento con
cambio de aislamiento o colocación de grapa gsa, se aplicará el coeficiente de 0,75.

2.864,40 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
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RB2800 RETENSADO DE 1 CIRCUITO DESDE LA 180 A LA 380 KM 0,321 2.074,07 €

Incluye el desengrapado la puesta en poleas, el regulado, engrapado y colocación de
contrapesos y antivibradores (sin incluir materiales).

665,78 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RB1330 COLOC. 2 CONTRAPESOS 10 KG. C/U EN BUCLE US 9 190,45 €

Comprende la colocación de los contrapesos en el bucle del conductor en el puente de
amarre o en la fase. Caso de coincidir con el cambio aislamiento, colocación grapa
GSA o colocación de amortiguador se aplicará un coeficiente de 0,5. Se incluye el
suministro de material.

1.714,05 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RB1060 SUPL.POR ESPERA ENTREGA Y DEVOL.DESCARGO A.T. US 6 667,89 €

Se consignara por equipo máximo de 8 operarios. En aquellos trabajos en que
necesariamente deba esperarse la concesión y luego la devolución del descargo por
tiempo superior a 1 hora. No se admitirá más de un descargo por día trabajado en una
misma nota

4.007,34 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RB1150 DESCARGO DE UNA LÍNEA DE A.T. PARA TERCEROS US 2 3.000,00 €

Gestionar el descargo de una línea A.T. para terceros de acuerdo con la Normativa de
Endesa Distribución.

6.000,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA1830 SEGURIDAD, CALIDAD Y CERTIFICACIONES US 24 637,50 €

Importe semanal.Control de calidad. Realización de todas aquellas actividades de
supervisión con objeto de verificar que se cumplan los requisitos contractuales de
calidad de la obra (Recepción de equipos y materiales. Control de calidad de la
construcció y el montaje, etc.) siguiendo los planes y procedimientos de la propiedad
o aquellos definidos para cada obra. Seguimiento y Activación. Realización de todas
aquellas actividades de seguimiento y activación (Seguimiento / activación de equipos
pendientes de decepcionar, Control del estado de la construcción y el montaje en
cuanto al cumplimiento del planning previsto. Control de las modificaciones, etc.) con
objeto de identificar posibles incumplimientos de los plazos previstos en la
planificación, y que Endesa Distribución pueda adoptar las acciones oportunas al
efecto. Seguridad y Salud. Realización de informes de no conformidad, según el
formato que se les facilitará. Certificaciones económicas. Realización del seguimiento,
control y supervisión de las distintas certificaciones económicas que elabora el
contratista ejecutor de los trabajos, para su presentación a Endesa Distribución.
Dichas certificaciones pueden ser parciales o totales. Se comprobarán
específicamente las mediciones reflejadas en cada certificación , así como validación
del precio asignado según baremo o contratación especifica que ampare dichos
trabajos. Vendrán refrendadas mediante firma de conformidad del que realice esta
tarea.

15.300,00 €
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Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
X1000 TRABAJOS ESPECIALES UD 1 47.963,12 €

Incluye todos aquellos trabajos necesarios para la culminación del montaje y que no
quedan englobados en ninguna de las posiciones anteriores, tales como:
Utilización de maquinaria de tendido y/o izado especial, protección de cruces con
caminos. Repaso y acondicionamiento caminos de acceso. Trabajos auxiliares por
levantamiento de apoyo bajo línea. Tasas de Visado del Proyecto Ejecutivo. Materiales
auxiliares para bajantes F.O.. Retensados F.O.. Herrajes para conductor de Alta
capacidad, incluye el suministro, instalación y confección de las grapas
correspondientes que habrán de cumplir con la normativa vigente y fabricadas por
proveedor homologado. Suplemento por la realización de trabajos en jornada
diurna/festivo por imposición del descargo de AT. Carga y descarga de materiales.
Reaprovisionamiento y retrasos por hurto de materiales o equipamiento. Entibado de
excavaciones. Retrasos por inclemencias del tiempo.

47.963,12 €
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Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA1060 PARCELA DE REV. DE PROPIETARIOS > 25 PARC. US 30 29,38 €

Parcela de revisión de la lista inicial de propietarios con más de 25 parcelas, incluye la
revisión en el campo de la relación inicial de la lista de propietarios entregada en
topografía. El importe es por propietario.

Total Pos. 881,40 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA1080 REALIZACIÓN PARCELARIO Y REL. DE PROPIETARIOS US 30 27,67 €

A partir de la traza de la Línea de Alta Tensión averiguar la propiedad afectada,
detallándose todos los datos catastrales. Se realizará una lista de todos y cada uno de
los propietarios afectados, ubicando su afectación en el plano de planta y perfil. El
importe es por propietario.

830,10 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA1420 VALORACIÓN DE PARTES DE DAÑOS US 4 70,52 €

Valoración de los partes de daños ocasionados con motivo del montaje o reparación
de la línea por propietario.

282,08 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA1450 GESTIÓN DE PAGOS DE LOS PARTES DE DAÑOS US 4 41,14 €

Gestión pago partes de daños por propietario.
164,56 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA1790 TRAMITACIÓN PROYECTO ANTE ORGANISMOS US 3 1.670,00 €

Incluye la gestión y obtención ante los Organismos y/o Entidades afectados por el
proyecto y las obras de los pertinentes permisos.Tramitación, autorización,
aprobación y p. en m. proyecto. El precio total será el precio unitario por gestión. En
este precio no está incluido el abono de tasas, cánones, etc.

5.010,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA1810 GESTIÓN DE CORTA DE ARBOLADO US 2 175,12 €

Consiste en la gestión a realizar con organismos públicos y la propiedad.
350,24 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA2150 LEVANT. TOPOGRÁFICO LAAT TERRENO DIFICULTOSO > 1 KM. KM 1,84 1.483,24 €

Incluye presentación de planta y perfil según formato de Endesa Distribución en papel
y en soporte informático (*.DGN o *.DWG), relación de propietarios y planos
catastrales. Deberá reflejar los obstaculos e instalaciones existentes en una franja de
50 m

2.729,16 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA2280 REPLANTEO DE APOYOS EN MÁS DE 1 KM. DE LÍNEA AT KM 1,84 739,00 €

Replanteo de todos los apoyos comprendidos en un tramo de línea mayor de 1 km.
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1.359,76 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA3100 REALIZACIÓN PROYECTO PARA LAAT HASTA 1000 M. US 1 4.897,00 €

Ejecución y montaje de proyecto oficial, separatas y expedientes de cruzamientos
necesarios. Incluye memoria técnica con características de la línea, condiciones de
reparto, relación de materiales, unidades de obra, justificación de apoyos empleados,
gráficas de utilización, árboles de carga, planos, realización de la relación de
propietarios, pliego de condiciones, presupuesto, estudio de seguridad y toda la
documentación anexa necesaria para la tramitación oficial (1 copia del proyecto, 1
copia de cada separata por cada organismo afectado y copia en soporte informático),
así como toda la información necesaria para la posible expropiación de la
servidumbre, en caso de que esta fuera necesaria (relación de Bienes y Derechos
afectados totalmente actualizada). La topografía está contemplada en las posiciones
RA2090 y siguientes. Incluye la firma del proyecto.

4.897,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA3110 COMPLEMENTO REALIZACIÓN PROYECTO PARA LAAT MAYORES DE 1000 M M 840 1,81 €

Unidad complemento para proyectos de LAAT mayores de 1000 m. Incremento por
metro, a sumar a la UC RA3100, para proyectos de más de 1000 m (1 km).

1.520,40 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA3122 COPIA PROYECTO LAAT US 9 85,00 €

Incluye una copia del proyecto Oficial.
765,00 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RA3124 COPIA SEPARATA/EXPEDIENTE US 18 18,75 €

Incluye la realización de una copia de la separata / expediente (memoria y planos) de
un organismo afectado o de un expediente de imposición forzosa de servidumbre. No
incluye su visado.

337,50 €

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RB0030 INSTALACIÓN PLACA DE RIESGO ELÉCTRICO US 7 5,80 €

Esta unidad se realizará coincidiendo con revisión.
40,60 €

ESTUDIOS Y PROYECTOS



DIRECCIÓN DE OBRA

ENDESA DISTRIBUCION
DIRECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT

A.T. NORD

Código / Descripción Cant. UUCC Precio Unit.
RX1050 Dirección de obra US 1 25.123,54 €

Total Pos. 25.123,54 €

DIRECCIÓN DE OBRA

ENDESA DISTRIBUCION
DIRECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT

A.T. NORD

PRESSUPOST

OBRA CIVIL 199.982,86 €
MATERIAL ESTRATÈGIC 88.948,36 €
MUNTATGE 194.371,74 €
ESTUDIS I PROJECTES 19.167,80 €
DIRECCIÓ D'OBRA 25.123,54 €

TOTAL 527.594,30 €

El pressupost dels treballs necessaris per portar a terme el PROJECTE DE REFORMA DE LA LÍNIA
AÈRIA A 110 kV “SE TORDERA – SE LLORET”, Tram T.15 – T.22 és de 527594,3€ + IVA

Barcelona, febrer de 2015

L’Enginyer Autor del Projecte
Jordi Flores i Ardiaca



ENDESA DISTRIBUCIÓN 
DIRECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT 

 A.T. NORD 

PROJECTE D’EXECUCIÓ 
DE LA REFORMA DE LA LÍNIA

AÈRIA D’ALTA TENSIÓ A 110 kV, 
 SIMPLE CIRCUIT, 

“SE TORDERA – SE LLORET” 
Tram T.15 – T.22 

EN ELS TT.MM. DE BLANES I LLORET DE MAR 

(PROVÍNCIA DE GIRONA) 

DOCUMENT 4 
PLÀNOLS

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
DIRECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT 

 A.T. NORD 

2

ÍNDEX PLÀNOLS

PLÀNOL DE SITUACIÓ ............................................................................... 01 

PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT ........................................................................ 02 

PLÀNOL DE PLANTA I PERFIL................................................................... 03 
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 MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.             
                        

 

 
 

TELEFÒNICA 



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

S/Referencia:

N/Referencia: 244703-5229514

Fecha: 22/12/2014

Asunto: Registro de Servicios

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

P_(485569.517/4618616.408)
Proyecto: 244703
Coordenadas: 485569,4618616

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

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

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

Atentamente,

Rafael Acacio Rica
Jefe de Creación de Planta Externa Catalunya

Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



"H"
ARQ

 543

2c. FE *** 60m
.

"H"
ARQ

 543

2c. PVC *** 31m.

2c. PVC 110 174m.

Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244703-2122237
Ramal C-32 tram final

Proyecto: 244703 Punto: 2122237 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 484825 Y: 4617959

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244703-2122238
Ramal C-32 tram final

Proyecto: 244703 Punto: 2122238 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 484958 Y: 4618068

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



"H"ARQ 503

"H"ARQ 502

"H"ARQ 503

"H"ARQ 502

2c. PVC *** 65m
.

2c. PVC 110 16m
.

2c. PVC 110 0m
.

Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244703-2122240
Ramal C-32 tram final

Proyecto: 244703 Punto: 2122240 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 485243 Y: 4618261

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



"H"ARQ 503

"H"ARQ 502

"H"ARQ 503

"H"ARQ 502

2c. PVC 110 16m
.

2c. PVC 110 0m
.

Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244703-2122241
Ramal C-32 tram final

Proyecto: 244703 Punto: 2122241 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 485316 Y: 4618369

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



CR gBRF 570 (ID 4247267)

Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122142
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122142 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 479884 Y: 4616406

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122143
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122143 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 480019 Y: 4616523

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122144
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122144 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 480153 Y: 4616641

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122145
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122145 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 480287 Y: 4616759

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122146
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122146 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 480443 Y: 4616826

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122147
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122147 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 480617 Y: 4616852

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122148
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122148 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 480794 Y: 4616868

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122149
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122149 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 480972 Y: 4616884

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122150
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122150 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 481150 Y: 4616900

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122151
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122151 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 481293 Y: 4616930

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122152
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122152 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 481455 Y: 4616993

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122138
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122138 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 484895 Y: 4616512

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA



Fecha Entrega:

22-12-2014

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
244698-2122139
Ramal C-32

Proyecto: 244698 Punto: 2122139 Coordenadas del centro del plano UTM31 ED50:
X: 484928 Y: 4616340

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1/500

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1964

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nø 1967. CANALIZACIÓN EN PROYECTO RED ENTERRADA
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1 GENERALITATS 
 
Per a la execució del Projecte NC-93024.2-A2-C0 "Millora General. Nou Ramal de l'autopista C-32, 
Blanes – Lloret. Reposició de serveis afectats i accés depuradora Tram: Tordera - Lloret De Mar.”, 
és necessari la disponibilitat dels terrenys afectats.  
 
A tal efecte es procedeix a elaborar la relació de titulars, naturalesa i aprofitaments que hi ha en la 
franja de terreny necessària per a executar l’obra. 
 
Per a la identificació de les finques en els plànols parcel·laris que formen part de l’annex 
d’expropiacions s’ha utilitzat a més del número d’ordre que identifica la finca, el polígon i parcel·la 
del cadastre o referència cadastral. 
 
Tot i que es presenta la totalitat de les expropiacions presentades en el Projecte Reduït 
d’Expropiacions i Serveis Afectats de data juliol 2016, en la relació de béns i drets s’ha marcat en 
color groc aquelles parcel·les que tenen algun tipus d’actuació dins del present projecte Constructiu. 
 

2 CRITERIS D’AFECCIÓ ADOPTATS 
 

2.1 LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 
 
La línia d’expropiació del tronc principal de la carretera està situada a 8 m de l’aresta exterior 
d’explanació, cap de desmunt o peu de talús. Així mateix s’han considerat 8 m als ramals de l’enllaç 
Fenals, així com l’accés a Papalús fins la rotonda de connexió amb la futura Ronda Nord de Lloret. 
En l’enllaç amb la C-63 i en el vial entre l’anterior rotonda i la GI-682, la línia d’expropiació es situa a 
3,00 m.  
 
En els vials locals aquesta línia coincideix amb el de les vores de l’aresta exterior d’explanació. 
 
Les expropiacions necessàries pel canvi de serveis estan acotades i marcades en els plànols 
parcel·laris del projecte. 
 

2.2 SERVITUDS DE PAS 
 
En el desplaçament de les línies elèctriques de baixa tensió i de telèfon s’imposa una servitud de 
pas aèria de 2,00 m d’amplada màxima, en aèries de mitja i alta tensió l’amplada de servitud és de 

16,00 m. En les conduccions subterrànies l’amplada considerada en tots els serveis afectats pel 
present projecte, es de  2,00 d’amplada.  
 
Per accedir a les torres T-16, T-17, T-18 i t-18 bis de la línia d’alta tensió s’ha considerat la 
condicionament d’un camí existent amb una plataforma de 4 m d’amplada. El manteniment futur 
d’aquest camí el realitzarà l’empresa subministradora. 
 

2.3 OCUPACIONS TEMPORALS 
 
Per les ocupacions temporals motivades pel canvi de serveis afectats, es considera una amplada de 
10,00 m per les canalitzacions subterrànies i de 6,00 m el desplaçament de línies aèries. El període 
de temps considerat per aquesta afecció és de dotze (12) mesos. 
 
També s’ha considerat a les línies d’alta tensió i baixa tensió un corriol de 4 m d’amplada sota la 
vertical de la línia per l’estesa del cable. En la proximitat de totes les torres s’ha considerat una 
plataforma de treball per poder realitzar totes les tasques per un correcte i segur muntatge de les 
mateixes. La superfície d’aquesta plataforma està en funció a l’alçada de la torre a la que dona 
servei. 
 
I per últim s’han considerat un camí que servirà en fase de construcció per accedir sota el viaducte 
de Passapera OF 4.2 per realitzar la seva execució. I la reposició d’un camí al nord del túnel dels 
Tres turons que queda tallat per la traça de la C-32 
 
 

3 DESCRIPCIÓ DELS BÉNS AFECTATS 
 
Per l’execució del projecte s’afecten terrenys de tres termes municipals: Tordera, Blanes i Lloret de 
Mar. 
 
Totes les finques afectades estan classificades de sòl no urbanitzable, excepte les finques de Lloret 
de Mar ubicades a la zona del Golf Papalús i el Sector de Transports Pujol i Pujol, S.A. 
 
T. M. de Tordera: 
 
El sòl afectat en el Pla general d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament el 15/10/2003, està 
classificat de Sòl no urbanitzable.  
 
L’aprofitament dominant en el terme municipal es de bosc de pins, tret dels primers 1.110 metres on 
els terrenys estan dedicats al conreu en regadiu.  
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T. M. de Blanes : 
 
El sòl afectat en el Pla general d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament el 04/06/2010, està 
classificat de Sòl no urbanitzable.  
 
L’aprofitament dominant en el terme municipal és de bosc de pins.  
 
 
T.M. de Lloret de Mar: 
 
El sòl afectat en el Pla d’Ordenació Urbana, vigent des de el 24/10/2007, ja hi ha una previsió del 
vial que motiva l’expropiació, existeix un text refós del 3/3/2010. El sòl que travessa aquest sistema 
viari està classificat de no urbanitzable, excepte en la zona de connexió amb la Gi-682 en la que 
amb els talussos i l’afecció per domini públic d’afecta parcialment l’àmbit del sòl urbanitzable SUD 
PPU 1, i per expropiació puntuals per a serveis afectats s’afecta sòl urbà  PAU 11 “PAPALUS” i PAU 
40 “ TRANSPORTS PUJOL”. 
 
 

4 CRITERI DE VALORACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

4.1 SÒL (EXPROPIACIÓ) 
 
Per a la valoració del sòl es té en compte la seva naturalesa, la classificació urbanística dins el 
planejament vigent i el seu aprofitament actual. 
 
Els criteris de valoració son els establerts en el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’Octubre de 
2015, pel que s’aprova el text refós de la llei del sòl i rehabilitació urbana. 
 
 
Sòl rural: 
 
En aquesta classe de sòl s’han inclòs tots els sòls qualificats de sistemes, protecció de sistemes que 
no estan ubicats en sòl urbanitzat. El criteri per qualificar el sol com a rural serà el resultant del que 
estableix l’article 21.2 del RDL 7/2015. 
 
El criteri aplicat per a valorar el sòl rural és l’establert en l’article 36 del RDL 7/2015, el qual diu que 
el valor del sòl es determinarà per la capitalització de la renda anual real o potencial, la que resulti 
superior, de l’explotació segons el seu estat en el moment en que estigui referida la valoració.  
 

El valor del sòl rural així obtingut podrà ser corregit a l’alça fins un màxim del doble en funció de 
factors objectius de localització, accessibilitat a nuclis de població , centres d’activitat econòmica, 
etc. 
 
El valor considerat, és de:   
 
Zona de bosc:  1,00 €/m2 

 
Zona de conreus o terrenys amb topografia plana aptes pel conreu de secà:  2,00 €/m2 
 
Zona de conreus o terrenys amb topografia plana aptes pel conreu de regadiu:  3,00 €/m2 
 
 
Sòl urbanitzat: 
 
Tal com consta en els articles 21.3 i 21.4 del RDL 7/2015, es troba en situació de sòl urbanitzat 
l’integrat de forma legal i efectiva en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població. 
 
En aquesta situació es troben els sòls inclosos en els àmbits del PAU 11 i 10 ubicats en sòl que 
reuneix la condició per assimilar-lo al supòsit de sòl urbanitzat.   
 
Els criteris de valoració per aquesta classe de sòl son els establerts en l’article 37 del mateix RDL 
7/2015 que estableix que per a calcular el valor del sòl es considerarà l’ús i edificabilitat previst a la 
parcel·la, deduint les cargues pendents per a poder executar l’edificabilitat prevista. 
 
Els valors resultants, són de: 26,00 €/m2 
 
Respecte dels sòls identificats com SUD, estan inclosos el PPU10 Riera Passapera – L’Àngel i el 
PPU1 Portal de ponent, que estan pendents de desenvolupar i per tant el valor se considerarà 
similar al SNU de càrrega de regadiu, és a dir:                                                                       3,00 €/m2 

 
 

4.2 SÒL (SERVITUD DE PAS): 
 
Per la indemnització dels perjudicis ocasionats per la imposició de una servitud de pas subterrània 
es considera el 50,00 % del valor del sòl i en aèria el 25,00% en el sòl rural i del 10,00 % en 
subterrània del sòl urbanitzat. 
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4.3 SÒL (OCUPACIÓ TEMPORAL): 
 
Es considera la pèrdua de rendes mentre duri la mateixa. En cas de no acreditar cap renda 
s’equipara a les normals de la zona pel tipus de terreny. Les plantacions es valoren apart. 
 
El valor considerat és de: 
 
Ocupació pel canvi de serveis en terreny de bosc:  0,025 €/m2  
 
Ocupació per acopis de terres en terreny de bosc: 0.10 €/m2 
 
Ocupació pel canvi de serveis en terreny de conreu secà:  0,05 €/m2 
 
Ocupació per acopis de terres en terreny  de conreu secà: 0,20 €/m2 
 
Ocupació pel canvi de serveis en terreny de conreu regadiu:  0,08 €/m2 
 
Ocupació per acopis de terres en terreny de conreu regadiu: 0,32 €m2 
 
Ocupació pel canvi de serveis en sòl urbà:  0,45 €/m2 
 

4.4 INSTAL·LACIONS I CONSTRUCCIONS: 
 
La valoració de les construccions es fa d’acord amb els criteris establerts en l’article 22 del mateix 
RDL 2/2008, el qual estableix que aquestes es valoraran tenint en compte la seva antiguitat i estat 
de conservació. 
 

4.5 PLANTACIONS: 
 
Bosc de pins:  0,10 €/m2 
Arbres fruiters:    1,50 €/m2 
Collites pendents de cereal:   0,10 €/m2 
Collites pendents de fruiters:   0,25 €/m2 

5 VALORACIÓ: 
 
Els terrenys que són de domini públic de la Generalitat que s’afecten per l’execució del present 
projecte no s’inclouen en la valoració dels béns i drets afectats. De l’aplicació dels valors unitaris 
anteriors, resulta un import de: 

 

5.1 SÒL (EXPROPIACIÓ): 
 
T.M. Tordera 
 
Expropiació sòl rural (terreny de bosc):     
44.772 m2 x  1,00 €/m2 44.772,00 € 
 
Expropiació sòl rural (conreus regadiu):     
33.832 m2 x  3,00 €/m2 101.496,00 € 
 
Total: 146.268,00 € 
 
T.M. Blanes 
 
Expropiació sòl rural (terreny de bosc):     
73.033 m2 x  1,00 €/m2 73.033,00 € 
 
Total: 73.033,00 € 
 
 
T.M Lloret de Mar 
 
Expropiació sòl rural (terreny de bosc):     
340.619 m2 x  1,00 €/m2 340.619,00 € 
 
Expropiació sòl rural (conreus secà o apte pel conreu):     
399 m2 x  2,00 €/m2 798,00 € 
 
Expropiació sòl rural (conreus regadiu o aptes pel conreu rec):     
12.193 m2 x  3,00 €/m2 36.489,00 € 
 
Expropiació Sòl no urbanitzat (PAU10):     
16.429 m2 x 3,00 €/m2 49.287,00 € 
 
Expropiació Sòl urbanitzat:     
3.538 m2 x 26,00 €/m2 91.988,00 € 
 
Total: 519.181,00 € 
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5.2 SÒL (SERVITUD DE PAS): 
 
T.M Tordera 
 
Servitud de pas aèria (Bosc), 42 m2  x  0,25 €/m2    =     10,50 € 
Servitud de pas aèria (C. Regadiu), 587 m2  x  0,75 €/m2    =     440,25 € 
 
Total: 450,75 € 
 
 
T.M. Blanes 
 
Servitud de pas aèria (Bosc), 15.871 m2  x  0,25 €/m2    =  :   3.967,75 € 
Servitud de pas subterrània (Bosc) 70 m2  x 0,50 €/m2  =    35,00 € 
Servitud de pas camins (Bosc) 2.691 m2  x 0,50 €/m2  =   1.345,50 € 
 
Total: 5.348,25 € 
 
 
T.M Lloret de Mar 
 
Servitud de pas aèria (Bosc), 15.688 m2  x  0,25 €/m2    =     3.922,00 € 
Servitud de pas aèria (PAU11, pitch&putt), 64 m2  x 6,50 €/m2  = 416,00 € 
Servitud de pas subterrània (Bosc) 1.265 m2  x 0,50 €/m2  =    632,50 € 
Servitud de pas subterrània (C. Secà) 12 m2  x 1,00 €/m2  =    12,00 € 
Servitud de pas subterrània (C. Regadiu), 69 m2  x 1,50 €/m2 =                                          103,50 € 
Servitud de pas subterrània (Sòl urbà), 59 m2  x 2,60 €/m2  = 153,40 € 
Servitud de pas camins (bosc), 3.666 m2  x 0,50 €/m2  = 1.833,00 € 
Servitud de pas subterrània (PAU11, pitch&putt), 465 m2  x 2,60 €/m2  = 1.209,00 € 
                                              
 
Total: 8.280,40 € 
 

5.3 SÒL (OCUPACIÓ TEMPORAL): 
 
T.M. Tordera 
 
Per acopis de terres (període de 2 anys): 
 
Zona de regadiu: 15.277 m2 x 0,32 €/m2   4.888,64 € 
Zona de bosc: 19.761 m2 x 0,025 €/m2   494,03 € 

 
Total: 5.382,67 € 
 
Per canvi de serveis (període de 12 mesos): 
 
Zona de regadiu: 1.816 m2 x 0,08 €/m2    145,28 € 
Zona de bosc: 139 m2 x 0,025 €/m2    3,48 € 
 
Total: 148,76 € 
 
 
T.M. Blanes 
 
Per canvi de serveis (període de 12 mesos): 
 
Zona de Bosc: 9.821 m2 x 0,025 €/m2    245,53 € 
 
Total: 245,53 € 
 
 
 
T.M Lloret de Mar 
 
Per canvi de serveis (període de 12 mesos): 
 
Zona de Bosc:  24.188 m2 x 0,025 €/m2    604,70 € 
Conreu secà:  131 m2  x 0,050 €/m2      6,55 € 
Conreu regadiu:  386 m2  x 0,080 €/m2       30,88 € 
Zona de Sòl urbà:  173 m2  x 0,450 €/m2 77,85 € 
Zona de PAU11, pitch&putt:  2.434 m2  x 0,450 €/m2 1.095,30 € 
 
Total: 1.815,28 € 
 
Per acopis (període de 2 anys): 
 
Zona de bosc:  6.257 m2 x 0,10 €/m2 625,70 € 
Zona de regadiu:  697 m2 x 0,32 €/m2 223,04 € 
 
Total: 848,74 € 
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5.4 CONSTRUCCIONS: 
 
Instal·lacions i construccions (Tancaments, habitatge, piscina):   350.000,00 € 
 
Total: 350.000,00 € 
 
 
 

5.5 PLANTACIONS: 
 
Plantació de bosc (Pins): 437.991 m2  x  0,10 €/m2  =   43.799,10 €    
Arbres fruiters : 16.117 m2  x  1,50 €/m2  =  24.175,50 €   
Collites pendents 33.394 m2 x 0,10 €/m2  = 3.339,40 € 
 
Total: 71.314,00 € 
 
                                                                         TOTAL BÉNS I DRETS AFECTATS:    1.182.316,38 € 
 

6 RELACIÓ DE FINQUES AFECTADES 
 
Les finques afectades amb la corresponent identificació dels titulars, referència cadastral, naturalesa 
i aprofitament, així com les superfícies afectades es relacionen en full annex. 
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Ocupació Servitud
Temporal Aèria

JOSEP PONS ROSELL
Sant Roman, 23
08490 - Tordera
LUIS SAGRERA DIEGUEZ
Sant Daniel, 258

08490 - Tordera

LUIS SAGRERA DIEGUEZ
Sant Daniel, 258

08490 - Tordera

LUIS SAGRERA DIEGUEZ
Sant Daniel, 258

08490 - Tordera

LUIS SAGRERA DIEGUEZ
Sant Daniel, 258

08490 - Tordera

LUIS SAGRERA DIEGUEZ
Sant Daniel, 258

08490 - Tordera

LUIS SAGRERA DIEGUEZ
Sant Daniel, 258

08490 - Tordera

LUIS SAGRERA DIEGUEZ
Sant Daniel, 258

08490 - Tordera

JOSEP FARRÉ MURGALLEDA
Rafael Capdevila, 5

08005 - Barcelona

MARTÍ RIERA LLAVINA
Sant Daniel, 113

08490 - Tordera

JOSEP FARRÉ MURGALLEDA
Rafael Capdevila, 5

08005 - Barcelona
Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

0 0 0 SNU

Pou amb equip de bombeig, 
xarxa de distribució per reg i 
distribució escomesa 
vivenda.

T-003 SA T Rústica 6 10 0 0 0 6

SNU Servei de reg interior 
parcel·la.

T-004 SA BT Rústica 6 8 0 0 Servei de reg interior 
parcel·la.0 3 121 0 269 SNU

T-004 
Arrendatari Rústica 6 8

0 762 SNU

Pou amb equip de bombeig, 
xarxa de distribució per reg i 
distribució escomesa 
vivenda.

T-004 Rústica 6 8 3136 0 Servei de reg interior 
parcel·la.0 0 0 0 0 SNU

T-003 SA BT Rústica 6 10 0 0 0 5 260

0 0 SNU

Pou amb equip de bombeig, 
xarxa de distribució per reg i 
distribució escomesa 
vivenda.

T-003 OT Rústica 6 10 0 3639

Pou amb equip de bombeig, 
xarxa de distribució per reg i 
distribució escomesa 
vivenda.

0 0 0 0 0 SNU

T-003 Rústica 6 10 9460 0 0 0 0

SNU

Pou amb equip de bombeig, 
xarxa de distribució per reg i 
distribució escomesa 
vivenda.

T-002 SA BT Rústica 6 21 0 0

Pou amb equip de bombeig, 
xarxa de distribució per reg i 
distribució escomesa 
vivenda.

0 1 59 0 470 SNU

T-002 Rústica 6 21 4856 0

Pou amb equip de bombeig, 
xarxa de distribució per reg i 
distribució escomesa 
vivenda.

T-002 OT Rústica 6 21 0 8150 0 0 0

0 0 0 0 0 SNU

0 0

T.M. TORDERA

T-001 OT Rústica 6 66 0 1553 0 0 0 0 0 SNU Agrari, conreu reg 02

Servitud de 
Pas

Per serveis afectats (m2)
Classificació Bens al·legatsExpropiació Expropiació Servitud 

Subterrània
Ocupació 
Temporal

Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

Descripció

T.M. TORDERA S’ha marcat en color groc aquelles parcel∙les que tenen algun tipus d’actuació dins del present projecte Constructiu. La resta de parcel∙les apareixen a efectes informatius. 1 de 5
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Ocupació Servitud
Temporal Aèria

Servitud de 
Pas

Per serveis afectats (m2)
Classificació Bens al·legatsExpropiació Expropiació Servitud 

Subterrània
Ocupació 
Temporal

Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

Descripció

MARTÍ RIERA LLAVINA
Sant Daniel, 113

08490 - Tordera

LAUDEN 2004 SL
Av. l'Estació. Nau 19-20 i 70-72

17300 - Blanes

LAUDEN 2004 SL
Av. l'Estació. Nau 19-20 i 70-72

17300 - Blanes

GRACIA MANRESA ROMAGUERA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
Mª ÀNGEL COLOM MANRESA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
GRACIA MANRESA ROMAGUERA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
Mª ÀNGEL COLOM MANRESA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
CRISTÓBAL BOLAÑOS JORGE
Bruniquer, 48-50,
08024 - Barcelona
CRISTÓBAL BOLAÑOS JORGE
Bruniquer, 48-50,
08024 - Barcelona
Mª MONTSERRAT ONCIMS VALLMAÑA
FRANCINA ONCIMS VALLMAÑA
Sant Daniel, 78
08490 - Tordera
JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102

08490 - Tordera

Mª MONTSERRAT ONCIMS VALLMAÑA
FRANCINA ONCIMS VALLMAÑA
Sant Daniel, 78
08490 - Tordera
JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102

08490 - Tordera

Mª MONTSERRAT ONCIMS VALLMAÑA
FRANCINA ONCIMS VALLMAÑA
Sant Daniel, 78
08490 - Tordera
JOAN GRATOVIL XARBAU
Àngel Guimerà, 20
17300 - Blanes

Agrari, conreu reg 02

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

SNU
Canonada de reg de PVC 
entre parceles T-009 i T-
008, existència d'un pou.

T-009 
Arrendatari Rústica 6 4

SNU

Dos poues artesans, 
sistema de bombeig i xarxa 
de distribució aigua. Caseta 
i tanca de 2 m.

T-009 Rústica 6 4 2315 0
Canonada de reg de PVC 
entre parceles T-009 i T-
008, existència d'un pou.

0 0 0 0 0 SNU

T-008 SA BT 
Arrendatari Rústica 6 59

SNU

Dos poues artesans, 
sistema de bombeig i xarxa 
de distribució aigua. Caseta 
i tanca de 2 m.

T-008 SA BT Rústica 6 59 0 0

Dos poues artesans, 
sistema de bombeig i xarxa 
de distribució aigua. Caseta 
i tanca de 2 m.

0 1 42 0 139 SNU

T-008 
Arrendatari Rústica 6 59

0 79 SNU

T-008 Rústica 6 59 1202 0

Dos poues artesans, 
sistema de bombeig i xarxa 
de distribució aigua. Caseta 
i tanca de 2 m.

0 0 0 0 0 SNU

T-007 SA BT Rústica 6 60 0 0 0 0 35

SNU Servei de reg interior 
parcel·la.

T-007 Rústica 6 60 1175 0 0 0 0 0 0 SNU

T-006 SA BT 
Arrendatari Rústica 6 6

SNU Servei de reg interior 
parcel·la.

T-006 SA BT Rústica 6 6 0 0 Servei de reg interior 
parcel·la.0 1 51 0 109 SNU

T-006 
Arrendatari Rústica 6 6

0 127 SNU
Pou, equip de bombeig, 
xarxa de distribució. 
Magatzem, galliner i caseta.

T-006 Rústica 6 6 1618 0 Servei de reg interior 
parcel·la.0 0 0 0 0 SNU

T-005 SA Rústica 6 7 0 0 0 0 61

SNU Servei de reg interior 
parcel·la.

T-005 Rústica 6 7 1860 0
Pou, equip de bombeig, 
xarxa de distribució. 
Magatzem, galliner i caseta.

0 0 0 0 0 SNU

T-004 SA BT 
Arrendatari Rústica 6 8

T.M. TORDERA S’ha marcat en color groc aquelles parcel∙les que tenen algun tipus d’actuació dins del present projecte Constructiu. La resta de parcel∙les apareixen a efectes informatius. 2 de 5
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Temporal Aèria
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Classificació Bens al·legatsExpropiació Expropiació Servitud 

Subterrània
Ocupació 
Temporal

Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

Descripció

Mª MONTSERRAT ONCIMS VALLMAÑA
FRANCINA ONCIMS VALLMAÑA
Sant Daniel, 78
08490 - Tordera
JOAN GRATOVIL XARBAU
Àngel Guimerà, 20
17300 - Blanes
SALVADOR COLOMER CHUECA
JESÚS LUQUE GONZÁLEZ
DOLORES LUQUE GONZÁLEZ
Bosc, 14 2n 1ª/
17300 - Blanes
I/O
DEBORAH ANA HERIQUES ISER
 Ignacio de Loyola, 6
17300 - Blanes
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes
MARTÍ RIERA LLAVINA
Sant Daniel, 113
08490 - Tordera
JUAN VALLMAÑA GUITART
Sant Daniel, 98
08490 – Tordera
I/O
AJUNTAMENT DE TORDERA
Pl. Església, 2
08490 - Tordera
JUAN VALLMAÑA GUITART
Sant Daniel, 98
08490 – Tordera
I/O
AJUNTAMENT DE TORDERA
Pl. Església, 2
08490 - Tordera
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10

17300 - Blanes

JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes
JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102

08490 - Tordera

MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

SNU
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

T-013.1 Rústica 5 6 2083 0
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

0 0 0 0 0 SNU

T-013 OT 
Arrendatari Rústica 5 6

Agrari, pinar

SNU
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

T-013 OT Rústica 5 6 0 12451
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

0 0 0 0 0 SNU

T-013 
Arrendatari Rústica 5 6

0 0 SNU Construcció EDAR

T-013 Rústica 5 6 5694 0

T-012.1 Rústica 6 1 147 0 0 0 0

Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

0 0 0 0

0 0 SNU Construcció EDAR

Sondeig / apropitament 
d'aigua.SNU

0 SNU

T-012 Rústica 6 1 392 0 0 0 0

0 0 SNU Sondeig / apropitament 
d'aigua.

T-011 
Arrendatari Rústica 5 4

T-011 Rústica 5 4 5761 0 0 0 0

SNU
Canonada de reg de PVC 
entre parceles T-009 i T-
008, existència d'un pou.

T-010 Rústica 6 2 2442 0 Tanca i materials de 
construcció.0 0 0 0 0 SNU

T-009.1 
Arrendatari Rústica 6 4

T-009.1 Rústica 6 4 128 0
Canonada de reg de PVC 
entre parceles T-009 i T-
008, existència d'un pou.

0 0 0 0 0 SNU
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Per obra (m2)

Descripció

JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes
JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102

08490 - Tordera

MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10

17300 - Blanes

JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102

08490 - Tordera

JOAQUIN CASAS PERPIÑÀ
Josep Tarradellas, 37 4rt. 2ª
17300 - Blanes
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes
JOAQUIN CASAS PERPIÑÀ
Josep Tarradellas, 37 4rt. 2ª
17300 - Blanes
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes
JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
MARIA DEL VILÀ VILÀ BOTA
Ample, 10
17300 - Blanes
JOAN XAVIER MANRESA SERRA
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
FRANCISCO BUIXEDA SAURA
Raval, 3 
17300 – Blanes
I
Mª ANTÒNIA BUIXEDA SAURA
Paradís, 3 1r. 1ª
17300 - Blanes

T-018 JOSÉ COMAS ALUM Rústica 5 42 1688 0 0 0 0 0 0 SNU Agrari, pinar
COYPSA CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, S.A.
Ptge. Dintre, 32
17300 - Blanes

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, conreu reg 01

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, pinar

Agrari, conreu reg 01

Agrari, conreu reg 01

Agrari, conreu reg 01

Agrari, conreu reg 01

SNU Sistema de reg.1934 0 0 0 0 0T-014 OT Rústica

Pou de la seva propietat i 
canalització d'aigua.0 0 0 0 0 SNU

0 0 SNU

T-019 Rústica 5 47 6910 0

T-017 Rústica 5 48 1130 0 0 0 0

0 0 SNU

T-016 
Arrendatari Rústica 5 49 SNU

T-016 Rústica 5 49 2872 0 0 0 0

0 0 SNU

T-015 
Arrendatari Rústica 5 41 SNU

T-015 Rústica 5 41 8474 0 0 0 0

SNU Sistema de reg.

T-014 OT Cens Rústica 5 5 Sistema de reg.SNU

5 05

T-014 Cens Rústica 5 5

SNU
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

T-014 Rústica 5 5 2043 0 Sistema de reg.0 0 0 0 0 SNU

T-013.2 
Arrendatari Rústica 5 6

SNU
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

T-013.2 Rústica 5 6 173 0
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

0 0 0 0 0 SNU

T-013.1 OT 
Arrendatari Rústica 5 6

SNU
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

T-013.1 OT Rústica 5 6 0 1061
Pou artesa amn volum de 
20.000 m3/any amb equip 
de bombeig.

0 0 0 0 0 SNU

T-013.1 
Arrendatari Rústica 5 6

T.M. TORDERA S’ha marcat en color groc aquelles parcel∙les que tenen algun tipus d’actuació dins del present projecte Constructiu. La resta de parcel∙les apareixen a efectes informatius. 4 de 5
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Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

Descripció

MARGARITA VALLMAÑA BOU
Veïnat de Sant Daniel, 245
08490 - Tordera
SALVADOR VERDALET GIBERT
Raval, 80
17300 - Blanes
SALVADOR VERDALET GIBERT
Raval, 80
17300 - Blanes
LLUIS PONS POCH
Sant Daniel, 81
08490 - Tordera
JOAQUIN PRAT TERRICABRAS
Balmes, 14
17300 - Blanes
ROSA SERRA TIÓ
Sant Daniel, 102
08490 - Tordera
MANRESA I FILLS SL
Sant Daniel, 74
08490 - Tordera
JORDI MANRESA SERRA
Camí Ral 54
08490 - Tordera
COYPSA CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES, S.A.
Ptge. Dintre, 32
17300 - Blanes
DOLORES BARNILS MOLIST
Àngel Guimerà, 4
17300 - Blanes

0 0 SNU Agrari, conreu reg 01

T-024 
Arrendatari Rústica 8 101 583 0 0 0 0 0 0 SNU Agrari, conreu reg 01

T-024 
Arrendatari Rústica 8 101 583 0 0 0 0

Agrari, conreu reg 01

Agrari, conreu reg 01

Agrari, conreu reg 01

Agrari, conreu reg 01

Agrari, conreu reg 02

Agrari, conreu reg 02

0 0 SNU

0 0 0 0 SNU

0 0

0 0 SNU

10270 0 Agrari, pinar

Agrari, conreu reg 02

0 0 0 0 0 SNU

0 0 SNU

T-026 Rústica 8 243 204 0

T-025 Rústica 8 104 77 0 0 0 0

0 0 0 0 0 SNUT-024 Rústica 8 101 583 0

T-023 Rústica 5 121 1254 0 0 0 0

0 0 0 0 0 SNUT-022 Rústica 5 20

SNU

T-021.1 Rústica 5 19 170 0 0 0 0

T-021 Rústica 5 19 484 0

T-020 Rústica 5 46 63 0 0 0 0

0

T.M. TORDERA S’ha marcat en color groc aquelles parcel∙les que tenen algun tipus d’actuació dins del present projecte Constructiu. La resta de parcel∙les apareixen a efectes informatius. 5 de 5
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

Ocupació Servitud
Temporal Aèria

SALVADOR TORROELLA FERRER
Jacinto Verdaguer, 3
17300 - Blanes
JOAN TORRENT BERNATALLADA
Sant Daniel, 156
08490 - Tordera
MIGUEL ÁNGEL FORTES MOLINA
Astúries, 10 3r. 1ª
17300 - Blanes
JUAN VAZ FERNÁNDEZ
Mascaró, 29
08032 - Barcelona
CONCEPCIÓN VALLS PUIG
Raval, 104
17300 - Blanes
CONCEPCIÓN VALLS PUIG
Raval, 104
17300 - Blanes
CONCEPCIÓN VALLS PUIG
Raval, 104
17300 - Blanes
CONCEPCIÓN VALLS PUIG
Raval, 104
17300 - Blanes
VICTORIA PUJOL SERRA
Petit de Raval, 59
17300 - Blanes
VICTORIA PUJOL SERRA
Petit de Raval, 59
17300 - Blanes
JOAQUIN ROBERT RABASA
Diego Velázquez, 2
17300 - Blanes
DOLORES ROBERT ROIG
Ferran Soldevilla, 1
17300 - Blanes
JOSEFA PARES ROBERT
Mollet, 18
17300 - Blanes
MARIA ROBERT COSTAS
Violeta, 17
17300 - Blanes
I/O
ANTONIO ROBERT COMAS
Jaume I, 81
17300 - Blanes
MARIA ROBERT COSTAS
Violeta, 17
17300 - Blanes
MARIA ROBERT COSTAS
Violeta, 17
17300 - Blanes

Descripció

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

T.M. BLANES

Servitud de 
Pas

Per serveis afectats (m2)
Classificació Bens al·legatsExpropiació Expropiació Servitud 

Subterrània

SNU0 0 0 195 Agrari, pinar maderable 02

B-010 SA AT Rústica 2 48 0 0

B-012 SA AT Rústica 2 50 0 0 0

B-012 Rústica 2 50 35 SNU0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

SNU

0 0 0

0 0 359 SNU

0

0 0

0 0 0

0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

B-006 SA T Rústica 2 37 0 0

B-009 Rústica 2 34 8749 SNU0 0 0

B-008 Rústica 2 47 65 0 0

B-007 Rústica 2 36 6788 SNU0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

SNU

0 0 0

0 36 170 SNU

0

0 7

0 0 0

0 0 0

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

B-005 SA T Rústica 2 46 0 0

B-006 Rústica 2 37 3478 SNU0 0 0

B-005.1 Rústica 2 46 86 0 0

B-005 SA MT Rústica 2 46 0 SNU0 0 300 0 0

0 33 103 SNU

0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 SNU

B-005 Rústica 2 46 73 SNU0 0 0

B-004 Rústica 2 45 6728 0 0 SNU

B-003 Rústica 2 44 3223 SNU Masia catalogada0 0 00 0 0

B-002 Rústica 2 42 1115 0 0 0

0 0 0B-001 Rústica 2 43 2330

Ocupació 
Temporal

Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

SNU0 0 0

T.M. BLANES S’ha marcat en color groc aquelles parcel∙les que tenen algun tipus d’actuació dins del present projecte Constructiu. La resta de parcel∙les apareixen a efectes informatius. 1 de 5
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Ocupació Servitud
Temporal Aèria

DescripcióServitud de 
Pas

Per serveis afectats (m2)
Classificació Bens al·legatsExpropiació Expropiació Servitud 

Subterrània
Ocupació 
Temporal

Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

MARIA ROBERT COSTAS
Violeta, 17
17300 - Blanes
I/O
ANTONIO ROBERT COMAS
Jaume I, 81
17300 - Blanes
MARIA ROBERT COSTAS
Violeta, 17
17300 - Blanes
I/O
ANTONIO ROBERT COMAS
Jaume I, 81
17300 - Blanes
MARIA ROBERT COSTAS
Violeta, 17
17300 - Blanes
I/O
ANTONIO ROBERT COMAS
Jaume I, 81
17300 - Blanes
ROBERTO GUILLE MOLINE
Balmes 171
08006 - Barcelona
I/O
MARCOS GUILLE DOMÈNECH
RICARDO GUILLE DOMÈNECH
Bonaplata, 55 1r. 1ª
08034 - Barcelona
I/O
JOSEFINA ALOMAR SERRALLACH
Riera de Sant Pere 189
08338 - Premià de Dalt
ROBERTO GUILLE MOLINE
Balmes 171
08006 - Barcelona
I/O
MARCOS GUILLE DOMÈNECH
RICARDO GUILLE DOMÈNECH
Bonaplata, 55 1r. 1ª
08034 - Barcelona
I/O
JOSEFINA ALOMAR SERRALLACH
Riera de Sant Pere 189
08338 - Premià de Dalt

SNU0

0 0 27

0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

B-013 SA AT Rústica 2 51 0 0

Vallat perimetral autopista, pou 
legalitzat i estudi acústic.

B-014 SA MT Rústica 2 13 0 SNU Vallat perimetral autopista, pou 
legalitzat i estudi acústic.2523 0 3219

B-014 Rústica 2 13 15713 0 0

B-013 SP Rústica 2 51 0 SNU0 0 0 Agrari, pinar maderable 020 242 0

179 0 199 SNU0 59

0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

B-013 Rústica 2 51 788 SNU0 0 0
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Ocupació Servitud
Temporal Aèria

DescripcióServitud de 
Pas

Per serveis afectats (m2)
Classificació Bens al·legatsExpropiació Expropiació Servitud 

Subterrània
Ocupació 
Temporal

Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

ROBERTO GUILLE MOLINE
Balmes 171
08006 - Barcelona
I/O
MARCOS GUILLE DOMÈNECH
RICARDO GUILLE DOMÈNECH
Bonaplata, 55 1r. 1ª
08034 - Barcelona
I/O
JOSEFINA ALOMAR SERRALLACH
Riera de Sant Pere 189
08338 - Premià de Dalt
JOSÉ ROGER BUSQUETS
Carrerany, 6
17300 - Blanes
JAUME MOLLFULLEDA ESMEL
Victor Català, 8
17300 - Blanes
JAUME MOLLFULLEDA ESMEL
Victor Català, 8
17300 - Blanes
JORDI MATAS CASELLAS
Mas Can Bruno
17300 - Blanes
JORDI MATAS CASELLAS
Mas Can Bruno
17300 - Blanes
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
JESÚS CREUS COLLELL
Jaume I, 17
17300 - Blanes
JESÚS CREUS COLLELL
Jaume I, 17
17300 - Blanes
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona

SNU0 729 0 292 Agrari, pinar maderable 02

B-019 SA MT Rústica 2 14 0 0

B-020 SA MT Rústica 2 15 0 0 0

B-020 Rústica 2 15 5056 SNU0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

SNU

0 0 0

614 0 245 SNU

0

0 0

0 0 0

2279 0 583 Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

B-017 SA AT Rústica 2 30 0 0

B-019 Rústica 2 14 3567 SNU0 0 0

B-018 SA AT Rústica 2 29 0 0 0

B-017 SP Rústica 2 30 0 SNU0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

SNU

0 1093 0

675 0 449 SNU

84

0 0

0 98 0

249 0 525 Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

B-014 SA AT Rústica 2 13 0 0

B-016 SP Rústica 2 31 0 SNU0 0 0

B-016 SA AT Rústica 2 31 0 0 0

B-015 Rústica 2 32 589 SNU0 0 0 Agrari, pinar maderable 020 0 0

1506 0 1143 SNU Vallat perimetral autopista, pou 
legalitzat i estudi acústic.0 8 Agrari, pinar maderable 02
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ROBERTO GUILLE MOLINE
Balmes 171
08006 - Barcelona
I/O
MARCOS GUILLE DOMÈNECH
RICARDO GUILLE DOMÈNECH
Bonaplata, 55 1r. 1ª
08034 - Barcelona
I/O
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONIO MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
ROBERTO GUILLE MOLINE
Balmes 171
08006 - Barcelona
I/O
MARCOS GUILLE DOMÈNECH
RICARDO GUILLE DOMÈNECH
Bonaplata, 55 1r. 1ª
08034 - Barcelona
I/O
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONIO MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
I/O
ANA MARIA MOLLFULLEDA VIETA
Pi, 32
17300 - Blanes
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
I/O
ANA MARIA MOLLFULLEDA VIETA
Pi, 32
17300 - Blanes
HEREUS FRANCISCO ALUM FORT
Muntaner, 303, 2n, 1a
08021 - Barcelona

B-024 SP MARIA VINARDELL FARJAS Rústica 2 19 0 0 116 0 0 0 0 SNU Agrari, pinar maderable 02
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02B-025 SA AT Rústica 2 21 0 0

SNU

2020 0 550 SNU

0

0 0

0 0 0

599 0 240 Agrari, pinar maderable 02

B-021 SA MT Rústica 2 16 0 0

Pou aigua

B-023 Rústica 2 18 1630 SNU0 0 0

B-022 SA MT Rústica 2 17 0 0 0

B-022 Rústica 2 17 3533 SNU Pou aigua0 0 0 Agrari, pinar maderable 020 0 0

736 0 619 SNU Vallat perimetral autopista i pou 
legalitzat.0 9

0 0 0 Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

B-021 Rústica 2 16 3304 SNU Vallat perimetral autopista i pou 
legalitzat.0 0 0
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ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
ENRIQUETA ALOMAR SERRALLACH
ANTONI MIRET AUCEJO
Còrsega, 345 6è.
08037 - Barcelona
MIGUEL ROGER VIVES
Horta Creus, 7
17300 - Blanes
JOSEFINA ALOMAR SERRALLACH
Riera de Sant Pere 189
08338 - Premià de Dalt
I/O
ROBERTO GUILLE MOLINE
Balmes 171
08006 - Barcelona
I/O
MARCOS GUILLE DOMÈNECH
RICARDO GUILLE DOMÈNECH
Bonaplata, 55 1r. 1ª
08034 - Barcelona

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

Agrari, pinar maderable 02

0 0 0 SNU

SNU

B-027 SP Rústica 2 23 0 0 261 0

0 281 0 0 0 0

SNU

B-026 SP Rústica 2 20 0

B-026 SA AT Rústica 2 20 0 0 0 126 597 0 905

B-025 SP Rústica 2 21 0 SNU0 0 00 600 0

0 0 SNUB-028 Rústica 2 13 5543 0 0 0
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FRANCISCO ALUM CORTÉS
Llarg, 4
17300 - Blanes
FRANCISCO ALUM CORTÉS
Llarg, 4
17300 - Blanes

L-003 MARIA VINARDELL FARGES Rústica 7 93 4071 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-004 JUAN DOMÈNECH MONTRÀS Rústica 7 92 2078 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-004 SA AT JUAN DOMÈNECH MONTRÀS Rústica 7 92 0 0 0 0 23 0 10 SNU Bosc, pinar
L-004 SP JUAN DOMÈNECH MONTRÀS Rústica 7 92 0 0 217 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar

NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar

L-007 JOSÉ PORTA MONTELLS Rústica 7 3 3431 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-007 SA AT JOSÉ PORTA MONTELLS Rústica 7 3 0 0 0 0 1934 0 644 SNU Bosc, pinar

ROSENDO VIVES LLORENS
Joan Baptista Lambert, 4
17310 - Lloret de Mar
ÀNGELA SERRA ROGER
Girona, 8
17300 - Blanes
ÀNGELA SERRA ROGER
Girona, 8
17300 - Blanes
JUAN PARÈS VALLS
Llimones, 4
17310 - Lloret de Mar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinarSNU

0 222 SNUL-011 SA AT Rústica 7

L-010 SA AT Rústica 7 87 0 0 0 27 195 0 629 SNU

L-009 SA AT Rústica 7 88 0 0 0 0 253 0 140 SNU

L-006 Rústica 7 2 4415 0 0 0 0 0 0 SNU

L-005.3 Rústica 7 1 5762 0 0 0 0

0 0 SNU

L-005.2 Rústica 7 1 5877 0 0 0 0 0 0 SNU

L-005.1 Rústica 7 1 11730

0 0 SNU

L-005 SP Rústica 7 1 0 0 973 0 0 0 0 SNU

L-005 SA AT Rústica 7

0 2424 0 0 0

1 0 0 0 230 2038

0 0 SNU

0 0 0 0

0 2443 SNU

L-005 Rústica 7 1 12649 0 0 0 0 0 0 SNU

L-005 SA MT Rústica 7 1 0 0 0 65 6736 391 7186 SNU

L-005 OT Rústica 7 1

L-002 SA MT Rústica 7 94 0 0 0 9 808

0 0 0 0 0 SNUL-002 Rústica 7 94 627 0

0 743 SNU

T.M. LLORET DE MAR

Servitud de 
Pas

Per serveis afectats (m2)
Classificació Bens al·legatsExpropiació Expropiació Servitud 

Subterrània
Ocupació 
Temporal

Finca núm. Dades titular Naturalessa Polígon Parcel·la
Per obra (m2)

Descripció

Bosc, pinar

L-010 SA SP Rústica 7 87 0 0 133 0 0

96 0 0 0 238

0 0
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JUAN PARÈS VALLS
Llimones, 4
17310 - Lloret de Mar
JOAQUIN BERNAT ALUM
Mollet, 28
17300 - Blanes
JOAQUIN BERNAT ALUM
Mollet, 28
17300 - Blanes

L-013 VICENTE ROBERT PUIG Rústica 7 5 4095 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-013 SA AT VICENTE ROBERT PUIG Rústica 7 5 0 0 0 0 286 0 202 SNU Bosc, pinar

JOAQUIN REIXACH GELPI
Horta Parrado, 31
17300 - Blanes

L-015 JOSÉ PORTA MONTELLS Rústica 7 7 2995 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-016 MIGUEL PLA LLAVINA Rústica 7 103 198 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar

JERÓNIMO MERCADER COMPTE
Ricard Canals, 2
17310 - Lloret de Mar
ROSA VALLS VALLDRICH
Rbla. Joaquin Ruyra, 33
17300 - Blanes
ALBINO GIBERT GELABERT
Ur. Mas Beya, 2/ gertrudis Moret i Frigola 13 2n 4º
17300 - Blanes

L-021 RAMON TALLEDA Rústica 7 105 3553 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-022 RAFAEL MARTÍ PAGÉS Rústica 7 109 7382 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-022 OT RAFAEL MARTÍ PAGÉS Rústica 7 109 152 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-023 OT JOAQUIN REYNALDOS GISPERT Rústica 7 107 2899 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar

NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar

L-027 ROSA CABAÑAS FORTUNY Rústica 7 61 9896 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
MONTSERRAT ENRICH MONTER
Venècia, 39
17310 - Lloret de Mar
MONTSERRAT ENRICH MONTER
Venècia, 39
17310 - Lloret de Mar

L-029 JUAN FREIXAS Rústica 7 69 4696 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

0 0 SNU

L-026 SP Rústica 7 10 0

0 0 SNU

L-030 Rústica 7 68 5992 0 0 0 0 0 0 SNU

L-028.1 Rústica 7 67 417 0 0

L-026 SA MT Rústica 7 10 0 0 0 4 462 312 2983 SNU

L-026 OT Rústica 7

0 0

0 0 SNU

L-028 Rústica 7 67 3269 0 0 0 0

10 0 268 0 0 0

0 0 SNU

0 1921 0 0

0 0 SNU

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

L-026 Rústica 7 10 101674 0 0 0 0 0 0 SNU

L-020 OT Rústica 7 106 0 505 0 0 0

L-018 Rústica 7 104 4448 0 0 0 0 0 0 SNU

L-017 SA AT Rústica 5 13 0 0 0

Bosc, pinar

0 0

0 1077 SNU

L-014 Rústica 7 6 1686 0 0 0 0 0 0 SNU

L-012 SA AT Rústica 7 4 0

0 281 SNU

0 0 84 652

L-012 Rústica 7 4 7099 0 0 0 0 0 0 SNU

L-011 SA SP Rústica 7 96 0 0 350 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
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NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 / Francesc Macià, 13 / Torrentó, 10
17310 - Lloret de Mar

L-031 HEREUS JOSÉ DILLONDER ORENCH Rústica 7 50 1048 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
JAUME SAGARÓ BOVER
Sant Pere, 11
17310 - Lloret de Mar
ANA ISABEL GUILLEN CRUZ
Cedre, 6
17310 - Lloret de Mar
ANA ISABEL GUILLEN CRUZ
Cedre, 6
17310 - Lloret de Mar

L-034 JAUME VALLS Rústica 7 52 2083 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
CARME BARNÉS TRELLAS
Josep Gelats, 9
17310 - Lloret de Mar
JORGE AUSTRICH VIÑOLAS
Avda. Passapera 20
17310 - Lloret de Mar
FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ
BEGOÑA VILA SAMPAYO
Pere Codina i Mont, 17 3r. D.
17310 - Lloret de Mar

L-037 DESCONEGUT L-037 Rústica 7 59 202 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
L-037.1 DESCONEGUT L-037.1 Rústica 7 59 42 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar

HEREUS ALFONSO SOLÉ ALTISENT
Sant Josep, 17
17310 - Lloret de Mar
JORDI , NURIA, ROSER, MONTSERRAT I  CARLES SALA VILA I 
ROSER VILA LLIBRE
Santa Llúcia, 1 4rt.
17310 - Lloret de Mar
IMMOBILIÀRIA SOBREMAR, S.A.
Av. Diagonal, 383
08001 - Barcelona
JOAN DURAN MAGRIÑÀ
Maria Ribas, 109
08301 - Mataró  
I/O 
JOSE MARIA COLL PAGES
Moles, 34
08302 - Mataró
JOAN DURAN MAGRIÑÀ
Maria Ribas, 109
08301 - Mataró  
I/O 
JOSE MARIA COLL PAGES
Moles, 34
08302 - Mataró

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Conreu reg / Pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Conreu de fruiters reg

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinarL-040.1 SA T Rústica 7 40 0 0 0 1 0 0 34 SNU

L-040.1 Rústica 7 40 301 0 0 0 0

0 0
SNU / SUD 
PPU10 Passapera 
- l'Àngel

0 0 SNU

Pou, caseta i bassa.

L-040 Rústica 7 38 6827 0 0 0 0 0 0 Sistema viari i 
SUD PPU10

L-039 Rústica 7 60 3925 0 0 0 0

0 0 SNU

L-035 Rústica 7 53 2224

0 0
SNU / SUD 
PPU10 Passapera 
- l'Àngel

L-038 Rústica 7 39 4260 0 0 0 0 0 0 Sistema viari i 
SUD PPU10

L-036.1 Rústica 7 41 1417 0 0

L-033 OT Rústica 7 51 0 4107 0 0 0 0 0 SNU

L-033 Rústica 7

0 0

0 0 SNU

L-036 Rústica 7 54 10598 0 0 0 0

51 5130 0 0 0 0

0 0 SNU

0 0 0 0

0 0 SNU

L-032 Rústica 7 49 4463 0 0 0 0 0 0 SNU

L-030.1 Rústica 7 68 297 0 0 0 0 Bosc, pinar
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JOAN PALLÀS PUIGDOMÈNECH
ÁNGELA BLAZQUEZ BOYA
Tres Reis, 9
17002 - Girona
JOAN PALLÀS PUIGDOMÈNECH
ÁNGELA BLAZQUEZ BOYA
Tres Reis, 9
17002 - Girona
JOAN PALLÀS PUIGDOMÈNECH
ÁNGELA BLAZQUEZ BOYA
Tres Reis, 9
17002 - Girona
JOAN PALLÀS PUIGDOMÈNECH
ÁNGELA BLAZQUEZ BOYA
Tres Reis, 9
17002 - Girona
JOAN PALLÀS PUIGDOMÈNECH
ÁNGELA BLAZQUEZ BOYA
Tres Reis, 9
17002 - Girona
PAPALUS S.L.
Valencia, 456
08013 - Barcelona
TRANSPORTES PUJOL Y PUJOL S.L.
Av. Papalus, s/núm.
17310 - Lloret de Mar
JOAQUIM LEAL ANDREU
Dels Perills, 12
17310 - Lloret de Mar
JORDI , NURIA, ROSER, MONTSERRAT I  CARLES SALA VILA I 
ROSER VILA LLIBRE
Santa Llúcia, 1 4rt.
17310 - Lloret de Mar
JORDI , NURIA, ROSER, MONTSERRAT I  CARLES SALA VILA I 
ROSER VILA LLIBRE
Santa Llúcia, 1 4rt.
17310 - Lloret de Mar
JERONIMO MERCADER COMPTE
Ricard Canals, 2
17310 - Lloret de Mar
I/O
JUANITA BROOKES (de soltera Pérez Jiménez) I
ROY BROOKES
Apartat de correus núm. 486
17310 - Lloret de Mar

Golf. Jardins i accessos a 
habitatges

Jardins i accessos a habitatges

Camping

Aparcament

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Golf. Terrenys de Camp de 
Pich & Putt

Golf. Terrenys de Camp de 
Pich & Putt

Golf. Terrenys de Camp de 
Pich & Putt

388 2367 SNU

L-046 Rústica 7 11 9021

0 0 SNUL-047 Rústica 7 13 897 0 0

L-045 Rústica 7 62 2984 0 0 0 0 0 0 SNU

L-044 SA MT Urbana 50637

0 0

0 0 SNU

L-046 SA MT Rústica 7 11 0 0 0 9 0

1 0 0 0 0 0

165 898 Sòl Urbà PAU 11 
Papalús

0 0 0 0

59 173 Sòl Urbà PAU 40

Jardins i accessos a habitatges

L-043 Urbana 53662 1 132 0 0 0 0 0 0 SNU Clau 5.5

L-042 SA T Urbana 49651 4 0 0 0 4 0

133 1023 SNU

L-041 Urbana 8 19 3303

167 765 SNU Aparcament i instal·lació 
elèctrica

L-041.1 Urbana 8 19 90 0 Aparcament i instal·lació 
elèctrica0 0 0 0 0 SNU

L-041 SA BT Urbana 8 19 0 0 0 0 0

0 0 SNU Aparcament i instal·lació 
elèctrica

L-041 SA T Urbana 8 19 0 0 Aparcament i instal·lació 
elèctrica0 9 64

0 0 0 0
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JUAN UTSET RABASSA
Raval 46
17300 - Blanes
I/O
NICOLAS CABAÑAS SALAMERO
MARIA CABAÑAS SALAMERO
Francesc Macià, 8 - Francesc Macià, 13 - Torrentó, 10  
17310 - Lloret de Mar
I
MARIA CABAÑAS SALAMERO
Agustí Cabañas, 3
17310 - Lloret de Mar
DOLORES CLOTA PUJOLA
Antiga, 63
17300 - Blanes
i/o
CRISTINA SOLÀ PAGÉS
i/o
CB LUISA I Mº CRISTINA VINDUAL RODRÍGUEZ
i/o
JORDI MONTFULLEDA VINDUAL
Buenos Aires 14
17300 – Blanes
DOLORES CLOTA PUJOLA
Antiga, 63
17300 - Blanes
i/o
CRISTINA SOLÀ PAGÉS
i/o
CB LUISA I Mº CRISTINA VINDUAL RODRÍGUEZ
i/o
JORDI MONTFULLEDA VINDUAL
Buenos Aires 14
17300 – Blanes

L-051 ENRIQUE MASSANET PONS Rústica 6 46 1702 0 0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar
CAN VILALLONGA, S.L.
Av. Camprodón i Arrieta, 29 baixos (Look & Find)  
17310 - Lloret de Mar
Aribau, 324 sobreàtic 
08006 Barcelona 
I/O
ÁNGEL MANUEL SERRANO FERNÁNDEZ
MACARIA FERNÁNDEZ CANO
Can Pepet del Mas - Camí Sant Pere del Bosc, 6
17310 - Lloret de Mar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

L-052 Rústica 6

L-050 Rústica 6 47 1274 0 0 0 0

L-050 OT

44 27530 0 0 0 0

0 0 SNU

0 SNU

0 0 SNU

Tuberia de 50" que ve del 
dipòsit i discorre marge dret 
camó depuradora, tuberia de 
200" d'aigua regenerada que 
be del Golf. Bassa de 7x6x2 m, 
instal·lació interior d'aigua i 
elèctrica.

L-049 Rústica 6 48 24 0 0 0 0 0 0 SNU

Rústica 6 47 0 2151 0 0 0 0
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CAN VILALLONGA, S.L.
Av. Camprodón i Arrieta, 29 baixos (Look & Find)  
17310 - Lloret de Mar
Aribau, 324 sobreàtic 
08006 Barcelona 
I/O
ÁNGEL MANUEL SERRANO FERNÁNDEZ
MACARIA FERNÁNDEZ CANO
Can Pepet del Mas - Camí Sant Pere del Bosc, 6
17310 - Lloret de Mar
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Pl. de la Vila, 1
17310 - Lloret de Mar
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Pl. de la Vila, 1
17310 - Lloret de Mar
CAN VILALLONGA, S.L.
Av. Camprodón i Arrieta, 29 baixos (Look & Find)  
17310 - Lloret de Mar
Aribau, 324 sobreàtic 
08006 Barcelona 
I/O
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Pl. de la Vila 1
17310 - Lloret de Mar
CAN VILALLONGA, S.L.
Av. Camprodón i Arrieta, 29 baixos (Look & Find)  
17310 - Lloret de Mar
Aribau, 324 sobreàtic 
08006 Barcelona 
I/O
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Pl. de la Vila 1
17310 - Lloret de Mar
CAN VILALLONGA, S.L.
Av. Camprodón i Arrieta, 29 baixos (Look & Find)  
17310 - Lloret de Mar
Aribau, 324 sobreàtic 
08006 Barcelona 
I/O
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Pl. de la Vila 1
17310 - Lloret de Mar
JOSÉ MARÍA CAMPI GUARDIOLA
JORGE GORINA BAYES
HEREUS DE RICARDO TEJERO MAGRO
ALBERT SERRATOSA PALET
ÀNGEL GARCÍA RUIZ
JOAQUIM SERRATOSA FERRER
Av. Diagonal, 453-bis 2n.
08036 - Barcelona

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

55 10155

L-055 Rústica 6 50 20205 0 0 0 0 0 0 SNU

0 0

Tuberia de 50" que ve del 
dipòsit i discorre marge dret 
camó depuradora, tuberia de 
200" d'aigua regenerada que 
be del Golf. Bassa de 7x6x2 m, 
instal·lació interior d'aigua i 
elèctrica.

0 20 0 0 70 SNU

0 0 SNU

L-053 SA BT Rústica 6 55 0 0 0 0 0 95 503 SNU

L-053 Rústica 6

L-054 Rústica 6 41 1595 0 0 0 0 0 0 SNU Conreu  fruiters reg

0 0 0 0

L-052 SA MT Rústica 6 44

0 0 SNU Conreu  fruiters reg

L-054 SA MT Rústica 6 41 0 0 0 0 0 69 386 SNU Conreu  fruiters reg

L-054 OT Rústica 6 41 0 697 0 0 0
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Pas
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HEREUS ESTEBAN FABREGAS BARRI
Hospital Vell, 4
17310 - Lloret de Mar
Mª ROSA ENCESA BASAS
Mas Mateu, s/núm.
17310 - Lloret de Mar
Mª ROSA ENCESA BASAS
Mas Mateu, s/núm.
17310 - Lloret de Mar
Mª ROSA ENCESA BASAS
Mas Mateu, s/núm.
17310 - Lloret de Mar
JORGE BOTET FREGOLA
González Tablas, 17 esc. 4 5è. 1ª 
08034 - Barcelona
I
JOSÉ Mª BOTET FREGOLA
Riu d'Or, 25 esc. B 5è. 1ª
08034 - Barcelona
ESTEVE FÀBREGAS REBOLLO I/O
HEREUS ESTEBAN FABREGAS BARRI
Hospital Vell, 4
17310 - Lloret de Mar
ESTEVE FÀBREGAS REBOLLO I/O
HEREUS ESTEBAN FABREGAS BARRI
Hospital Vell, 4
17310 - Lloret de Mar
Mª ROSA ENCESA BASAS
Mas Mateo s/n Barri de les Alegries
Apartat de correus núm. 773
17310 - Lloret de Mar
ESTEVE FÀBREGAS BARRI I/O
HEREUS ESTEBAN FABREGAS BARRI
Hospital Vell, 4 
17310 - Lloret de Mar 

Bosc, pinar

Conreu secà

Conreu secà

Conreu secà

Bosc, pinar

Bosc, pinar

Bosc, pinar

40 180 SNUL-063 SA T Rústica 6 23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 SNU Bosc, pinar

Bosc, pinar

12 131 SNU

L-062 Rústica 3 32 525 0

L-060 SA T Rústica 3 34 0 0 0 13 0

L-060 Rústica 3 34 300 0 0 0 0 0 0 SNU

L-059 Rústica 3 31 86 0 0 0 0

39 355 SNU

L-058 SA BT Rústica 3 33 0 0 0 1 27 0 100 SNU

L-058 SA T Rústica 3 33 0

0 0 SNU

0 0 15 54

0 0 SNU

L-058 Rústica 3 33 6277 0 0 0 0 0 0 SNU

L-057 Rústica 6 22 3171 0 0 0 0
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MEMÒRIA 
 

  
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Projecte Complementari. Millora general. Nou ramal de l’Autopista C-32.Reposicio de 
serveis afectats i accés depuradora. Tram: Tordera – Lloret de Mar. Clau: NC-
93024.2.A2-C0. 

  
1.2. Objecte 
 

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

memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 
n'és el cas. 
 

  
2. PROMOTOR 
 

Promotor              : INVICAT 
NIF            : A-65104937 
Adreça                 : Av. Del parc lògistic 12-20 
Població              : 08040 - Barcelona 

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

Redactor E.S.S.   : Víctor Tolós Petrus 
Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals y ports 
Col·legiat  núm.    : 11.289 
Despatx professional : CIVIL SOLUTIONS S.L. (C/ Muntaner 374 àtic 1.) 
Població              : 08006 - Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Víctor Tolós Petrus 
Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals y ports 
Col·legiat  núm.    : 11.289 
Despatx professional : CIVIL SOLUTIONS S.L. (C/ Muntaner 374 àtic 1.) 
Població              : 08006 - Barcelona 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Víctor Tolós Petrus 

Titulació/ns  : Enginyer de camins, canals y ports 
Col·legiat  núm.    : 11.289 
Despatx professional : CIVIL SOLUTIONS S.L. (C/ Muntaner 374 àtic 1.) 
Població              : 08006 - Barcelona 
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4.3. Tipologia de l'obra 
 

L’objecte del present projecte es la definició de la obra necessària per executar el nou 
accés a la depuradora de Lloret de Mar, i l’obra civil de la reposició dels següents 
serveis existents: 
 

 Dues línees de mitja tensió. 
 Una línea d’alta tensió. 
 Dues líneas de baixa tensió. 
 Quatre línies de telefònica. 
 Quatre canalitzacions d’aigua de diferents companyies.  

 
Recordar que les empreses subministradores elèctriques i d’abastament d’aigua realitzaran 
les tasques mecàniques. 
 

4.4. Situació 
 

Poblacións              : Tordera, Blanes, Lloret de Mar 
 

  
4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : A-2, C-63, GI-682 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Xarxes locals 
Telefònia           : Xarxes locals 
Electricitat               : Xarxes locals 
Sanejament              : Xarxes locals 

 
  

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

 
HOSPITAL COMARCAL DE BLANES 
 
Accés Cala Sant Francesc 5 

 
17300 Blanes 
 
Tel.: 972 353 264 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
690.404,57 €. (sis-cents noranta mil quatre-cents quatre euros amb cinquanta-set cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució, calculada sobre la base de l'import del 
pressupost d'execució material de projecte, durada de les obres i naturalesa de les 
activitats, és de 10 persones. 

  
 

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

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant muntador 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
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ADHESIUS ASFÀLTICS 
ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
BARRERES 
CIMENTS 
CLAUS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESTEPES  
FAGÀCIES 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GINESTES I GINESTELLS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
GRAVES 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LÀMINES DE POLIETILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LLATES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOSETES PREFABRICADES 
LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
MATERIALS DIVERSOS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 

PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PUNTALS 
SAULONS 
SEGELLANTS 
SENYALS 
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT 
SORRES 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS 

 
 

4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Retroexcavadora mixta 
Motoanivelladora de 125 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camio de 7 t 
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió cisterna de 10000 l 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 10 t 
Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 
Grua autopropulsada de 12 t 
Camió amb plataforma 
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Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Motoserra per a la tala d'arbres 
Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Màquina taladradora 
Máquina de soldar pe tipo pt160 o equivalente 
Máquina de soldar pe tipo pt250 o equivalente 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Grup electrògen de 200 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
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allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 

 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
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zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona 
i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 

de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 

els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 

d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a 
màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

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

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 

a dipositar les escombraries. 
 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 
del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que el nivell d’ocupació sigui inferior als 25 treballadors, 
podrà ser suficientdisposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per 
l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 
31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
 Desinfectants i antisèptics autoritzats. 
 Gases estèrils. 
 Cotó hidròfil. 
 Benes. 
 Esparadrap. 
 Apòsits adhesius. 
 Estisores. 
 Pinces. 
 Guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
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7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

El present projecte no preveu la instal·lació de cap planta ni central d’àrids ni de 
formigó. Aquest elements seran comprats i portats a la zona d’aplec. 
 
En cas que el contractista decideixi d’instal·lar-ne, haurà de disposar a totes la 
senyalització, abalisament, accessos i proteccions necessàries i estarà subjecte a tota 
la normativa vigent. 

  
 

7.2. Tallers 
 

El present projecte no preveu la instal·lació de cap tipus de taller. 
 
 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
 
Dintre del document PLANOLS d'aquest estudi s'han inclòs una sèrie de possibles 
ubicacions per a aquestes instal·lacions. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

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

  
 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

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

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu 
Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

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

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

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

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

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

  
10.1. Serveis afectats 
 

1.-  LÍNIES I CANALITZACIONS TELEFÒNIQUES 
 
Les línies telefòniques afectades per la construcció d’aquest projecte, pertanyen a la 
companyia TELEFÒNICA, SA i afecten a xarxes urbanes  i interurbanes, formades per 
cables de parells de diversos calibres, cables de fibra òptica, i també escomeses, 
estesos en pals de fusta i canalitzacions. 
 
2.- LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
Les línies elèctriques afectades pertanyen a la companyia ENDESA amb línies de 

distribució en baixa i mitja  tensió, i una línia de transport d’alta tensió. 
 
3. CONDUCCIONS D’AIGUA POTABLE. 
 
Les conduccions d’aigua potable afectades pertanyen a l’AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR i l’AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR, essent les empreses AQUALIA i 
SOREA respectivament les encarregades del manteniment de les canonades 
d’abastament i distribució afectades.  
 
4. PARTICULARS. 
 
Al llarg de la traça del projecte existeixen pous de captació d’aigua, canonades d’aigua 
i una línia de baixa tensió, de propietat particular que coincideixen amb la traça de les 
obres a realitzar.  
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a 
la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  
 

10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
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10.3. Característiques meteorològiques 
 

Les temperatures mitges a la zona durant l'hivern són suaus, amb uns valors compresos 
entre els 8 i 10 ºC. 
 
A l'estiu, les temperatures prenen uns valors compresos entre els 22 i 24 ºC. 
 
L'oscil·lació tèrmicade les temperatures mitges estiu-hivern, se situa entorn dels 14 ºC. 
 
Quant a les precipitacions, la regió d'estudi es caracteritza per una quantia miitja anual 
compresa entre els 500 i els 700 mm, registrant-se els màxims de precipitació mitja 
mensual durant la tardor i la primavera, i els mínims a l'hivern, i sobretot, a l'estiu. 

  
10.4. Característiques del terreny 
 

Incloem a continuació la descripció geològica i geotècnica de la traça on s’han 
diferenciat diferents zones que incloem a continuació, ordenades segons el sentit 
creixent dels punts quilomètrics: 
 
- Des de l’origen fins aproximadament el PK 1+800 (eix 1) 
 
El projecte s’inicia en un fons de vall (Quaternari) constituint pràcticament una zona 
plana on s’encaixa el pas de la riera de Salomó. Esta previst la construcción d’un 
viaducte en aquesta zona. 
 
A la zona inicial propera als fons de vall es presenten materials col·luvials quaternaris 
que, gradualment passen a el·luvials – col·luvials. Ja en aquesta zona el massís rocós 
de roques ígnees es troba a poca profunditat, en algunes zones en superfície aflora 
observantse que està format bàsicament per granit (meteoritzat en superfície) 
intersectada a vegades amb algun dic d’aplita de gruix mètric. 
 
- Des d’aproximadament el PK 1+800 (eix 1) fins el PK 2+160 (eix 1) 
 
La traça transcorre a mitja vessant sobre materials el·luvials – col·luvials quaternaris, 
per sota dels quals es presenta a poca profunditat el massís rocós, bàsicament granit. 
 
- Des del PK 2+160 (eix 1) fins el PK 2+730 (eix 1) 
 
La traça transcorre sobre materials quaternaris de Fons de vall i col·luvials constituïts 
per sòls bàsicament sorrencs. El substrat rocós continua essent les roques ígnees. 
 

- Des del PK 2+730 (eix 1) fins el PK 3+200 (eix 1) 
 
La traça va en el túnel anomenat Tres Turons, travessant el massís rocós de roques 
ígnees format bàsicament per granit amb diferent grau de meteorització amb alguns 
dics bàsicament d’aplita. Al PK 2+820 s’ha detectat en la prospecció geofísica una 
discontinuïtat que s’interpreta com una falla. 
 
- Des del PK 3+200 (eix 1) fins el PK 5+260 (eix 1) 
 
La traça transcorre pràcticament tota ella sobre materials eluvials – col·luvials 
quaternaris, per sota a poca profunditat es presenta el massís rocós igni format 
bàsicament per granit amb algun dic de gruix mètric, bàsicament d’aplita. 
Al PK 4+200 travessa una petita vall molt encaixonada que correspon al curs alt de la 
riera d’en Passapera que, en aquesta zona arriba als 3 metres d’amplada. Està previst 
en aquesta zona la construcció d’un viaducte. 
 
- Des del PK 5+260 (eix 1) fins el PK 5+560 (eix 1) 
 
La traça va en el túnel anomenat de l’Àngel, travessant el massís rocós de roques 
ígnees constituït bàsicament per granit amb diferents graus de meteorització amb algun 
dic, bàsicament d’aplita. 
 
- Des del PK 5+560 (eix 1) fins el PK 5+830 (eix 1) 
 
Es presenten materials eluvials – col·luvials quaternaris (sorres llimoses) sota els quals 
està el substrat rocós de roques ígnees, que aflora a vegades en superfície. 
 
- Des del PK 5+830 (eix 1) fins el PK 6+010 (eix 1) 
 
La traça travessa la petita vall del torrent de Montbarbat on es presenten materials de 
Fons de vall i Al·luvial actual (Quaternari). En aquesta zona es construeix un viaducte. 
 
- Des del PK 6+010 (eix 1) fins al final del projecte en l’eix 1 
 
La traça travessa dos turons i dos valls. Bàsicament es presenten superficialment 
materials eluvials – col·luvials, i als valls formacions de Fons de vall. 
Per sota aquests materials es presenta el substrat rocós de roques ígnees que aflora 
a vegades en superfície. En el PK 6+500 es construeix un viaducte. 
 
- L’enllaç Fenals que constitueix l’eix 6. 
 
Té el seu inici en la carretera Gi-683 en una rotonda a Lloret de Mar a prop del 
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restaurant Papalús. 
La traça discorre sobre materials col·luvials quaternaris, iniciant-se una pujada 
topogràfica en un petit turó on es presenten materials eluvials – col·luvials (fins el PK 
1+340 eix 6) sota els quals es presenta el substrat rocós de roques ígnees, que aflora a 
vegades en superfície. 
 
- Des del PK 1+340 fins al PK 1+475 (eix 6) 
 
Es presenten materials de Fons de vall (Quaternari) travessant la riera d’en Passapera. 
 
- Des del PK 1+475 (eix 6) fins al seu enllaç amb l’eix 1 
 
La traça va a mitja vessant sobre materials eluvials – col·luvials quaternaris sota els 
quals es presenta el substrat rocós de roques ígnees bàsicament granit, que aflora a 
vegades en superfície. 
 
 

 
10.5. Característiques de l'entorn 
 

Les obres definides en el present projecte es divideixen en dues activitatsprincipals, la 
primera fa referència a l’execució de l’accés a la depuradora de Lloret de Mar i la 
reposició dels serveis que passaran sota l’esmentat vial, i la segona a la reposició dels 
serveis fora de l’àmbit del vial d’accés a la depuradora, com poden ser serveis de 
telefonia, reposició linea alta tensió i la reposició línia mitja tensió. En gaiarabé totes les 
actuacións hi haurà interferencia amb el trànsit de la xarxa de camins veinals existents, 
que presenten un trànsit molt baix. Hi haurà unes quantes actuacións a realitzar en 
zones on no hi ha trànsit. 
 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

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

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

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT 
- MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 

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

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

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

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

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 
EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
 
 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

El projecte contempla la construcción d’un vial de 7 metres d’amplada que va des del 
camí de Sant Pere del Bosc fins a la depuradora de Lloret de Mar. La construcción 
d’aquest vial es realitzarar de forma tradicional, és a dir, enderrocs, esbrossada 
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moviment de terres, execució de la Caixa del vial. Obertura de les rases per ubicar els 
serveis que porta, reblert de rasa i pavimentació del vial.  

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
  

14.1. Il·luminació 
 

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

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

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

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

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

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

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

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

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

  
14.2. Soroll 
 

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

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

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

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

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

  
14.3. Pols 
 

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

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de 
sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Manipulació de ciment 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 

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

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

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

  
14.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

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

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

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

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 



 
 
  MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.          
             

 
 
  MEMÒRIA 

 
 

 

17

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

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

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

  
14.5. Radiacions no ionitzants 
 

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

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 
amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
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prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que 
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-
se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc 
a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 

polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt 
de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 
i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 

y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 

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

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 

II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

 
- Àrea de treball: 
 

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

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

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

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

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

 
- Equip: 

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

desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 

compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

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

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

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

 
- Operació: 
 

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

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

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

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

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

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

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

  
14.6. Radiacions ionitzants 
 

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

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

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

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

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

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

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

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

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 

fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 

isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

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



 
 
  MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.          
             

 
 
  MEMÒRIA 

 
 

 

21

davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

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

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

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se. 

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

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

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

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

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

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

 Automatització i mecanització dels processos. 

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

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 
 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

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

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 

amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada 
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 

alçada 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 

d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 

dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 

integrat 
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HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 

terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 

de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 

càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11XG1
2 

u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 
m de llargària 

HX11XG1
3 

u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 
perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

  
 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat 
d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

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

  
 

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

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

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

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

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

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

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

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 

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

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

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

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 



 
 
  MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.          
             

 
 
  MEMÒRIA 

 
 

 

25

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

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

  
 

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

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 
per a la informació i senyalització d’obres. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles, i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres a l’Autoritat que correspongui. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments 
i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control 
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d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 
persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, a fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 
maquinària de l’obra. 
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 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

  
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vehicles i evitar la caiguda 
d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre 
els treballs en altura, el tancament de l’obra i la zona de pas de vehicles. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als usuaris de les 

vies, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes 
de protecció, amb sistemes homologats. 

  
 

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

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

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3-IC. 
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 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 

de l’obra. 
p) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

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

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

per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 
 Manteniment 

 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar vehicles 
o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Col·lisions amb vehicles i maquinaria. 
 Atropellaments. 
 Caiguda d'objectes. 

 
  
 

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
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separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  
 

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
 
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Els treballs de neteja de calçada, reparació de fermes i reparació i renovació de 
senyalització horitzontal i vertical i barreres es realitzaran amb ocupació de carril o 
carrils i estrenyiment de calçada, segons l'indicat en la normativa 8.3-IC i la seva 
adaptació per a la senyalització d'obres mòbils de carretera.  
 
Els treballs de podar i esbrossada en talusos no transitables es realitzaran mitjançant 
vehicles adaptats (esbrossadoras autopropulsades, plataformes telescòpiques 
articulades, etc.) amb els elements de seguretat integrats. En aquells casos que l'o els 
vehicles hàgin d'ocupar la calçada, o existeixi la possibilitat de caiguda de restes sobre 

la mateixa, s'aplicarà la normativa anteriorment citada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, juliol de 2016 

 

Per CIVIL SOLUTIONS SL. Per INVICAT 

L’Enginyer Autor del Projecte L’Enginyer Director del Projecte 

 

 

       

 

                           

 

Víctor Tolós Petrus Josep Armengol Tomas 

Enginyer de C., C. i Ports Enginyer de C., C. i Ports 
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ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

4 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /20 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color 
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /9 /10 /12 /20 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
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H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

1 /2 /4 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /12 /26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 /20 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 20 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

20 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 

inclòs 
2 

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 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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3

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

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

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

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

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

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

TREBALLS EN RASES 
 

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

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 1 /2 /3 /6 /10 /12 
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turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

/14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

25 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
1 /25 

inclòs 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 

prefabricada, muntatge i desmuntatge 
12 

HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
 

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
1 
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(HD-1000) 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

9 /12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

3 /4 /12 /25 
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H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  
 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 
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H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /18 /25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 

amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 
fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
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HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems 
de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /9 /11 /12 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

/14 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 23 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 
60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /23 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
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HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

  
 

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT  

MATERIAL DE RUNES 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 
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suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 /14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris 
1 

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

1 

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

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 
fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

2 /4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de 
caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 

fusta 
3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 

barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
16 



 
 
  MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR..                 
  
             

 
 
  ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 

 

15

cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de 

poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de 
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a 
la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos 
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems 
de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

18 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 3 /4 /6 /25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-
EN 12083 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m 

de llargària 
16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 



 
 
 
    MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 
 

 
 
ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES   
 
        18 

 
 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  
 

G06.G04 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTES DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

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

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

14 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-
EN 12083 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

13 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 
de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 

barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 
cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 

ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 

14 

perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 

amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 6 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
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G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 

10 /14 /18 

UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 /25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

6 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

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

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 
seguretat integrat 

1 /13 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 

ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, 
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 1 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 

desmuntatge inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL 

TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

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

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 10 /14 
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graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 

homologada segons UNE-EN 340 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
12 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb 
fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre 

de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament 
d'equips de protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

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

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 

barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 

cm i de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de 
forats en sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 



 
 
 
    MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 
 

 
 
ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES   
 
        24 

 
 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, 
cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 

ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb 
corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a 
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /6 /11 /15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 

desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

15 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

4 /14 /25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

14 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip 
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /6 /9 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 

seguretat integrat 
1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

1 /2 /4 
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HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 

sistema de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb 1 

el desmuntatge inclòs 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal 
amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge 

16 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 4 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 

desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

2 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 

ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, 
DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

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

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 /25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-
EN 12083 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 

14 
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homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

1 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 

desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 1 /25 
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inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  
 
 

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

6 /14 /25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 

6 /10 /14 /18 



 
 
 
    MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 
 

 
 
ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES   
 
        30 

 
 

l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-
EN 405 

17 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-
EN 12083 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 
homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 1 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs 17 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25 
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galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 

HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 

desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 

de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim 
de 400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres 
graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

18 

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre 
punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-
EN 12083 

17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, 
amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 
420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 

1 

manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 

homologada segons UNE-EN 471 
25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

1 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de 
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el 

desmuntatge inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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ANNEX  2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Complementari. Millora general. Nou ramal de l´Autopist C-32. Tram: Tordera - Lloret de Mar
Reposició de serveis afectats i accés depuradora.
Clau: NC-93024.2-A2-C0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 16,68000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,74000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,83000 €

A0140000 h Manobre 13,97000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,37000 €

Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Complementari. Millora general. Nou ramal de l´Autopist C-32. Tram: Tordera - Lloret de Mar
Reposició de serveis afectats i accés depuradora.
Clau: NC-93024.2-A2-C0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,53000 €



Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Complementari. Millora general. Nou ramal de l´Autopist C-32. Tram: Tordera - Lloret de Mar
Reposició de serveis afectats i accés depuradora.
Clau: NC-93024.2-A2-C0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,80000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,98000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,09000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 86,22000 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 0,99000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,09000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,10000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,56000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,61000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,55000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,64000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,68000 €

B1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació
de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

11,27000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,69000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,14000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

9,82000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

18,90000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

13,78000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

11,43000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

54,14000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

23,06000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,15000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,39000 €
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B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

50,20000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

41,77000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,20000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

57,90000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,32000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,73000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,88000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 17,29000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,11000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,45000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,93000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,40000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m

5,52000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,52000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància

7,14000 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància

9,94000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m

8,05000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

7,14000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 4,90000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 65,70000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,65000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

237,10000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

165,37000 €
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interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

154,82000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46,59000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 67,51000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

81,32000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 97,33000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 76,69000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 46,48000 €

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

99,64000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

66,42000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,83000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 173,25000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 69,64000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 17,37000 = 19,10700

Subtotal: 19,10700 19,10700
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,53000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,80000 = 0,14400
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,98000 = 10,38700
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 86,22000 = 17,24400

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,09000 = 21,83950

Subtotal: 49,61450 49,61450

COST DIRECTE 69,63950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,63950
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,56000 = 5,56000

Subtotal: 5,56000 5,56000

COST DIRECTE 5,56000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67120

P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

Rend.: 1,000 23,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 17,29000 = 17,29000

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,56000 = 5,56000

Subtotal: 22,85000 22,85000

COST DIRECTE 22,85000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,45700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30700

P-3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 8,61000 = 8,61000

Subtotal: 8,61000 8,61000

COST DIRECTE 8,61000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78220
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P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 4,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,55000 = 4,55000

Subtotal: 4,55000 4,55000

COST DIRECTE 4,55000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64100

P-5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08940

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24480

P-7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 16,64000 = 16,64000

Subtotal: 16,64000 16,64000

COST DIRECTE 16,64000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97280

P-8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 0,68000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69360

P-9 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de
cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

1,000      x 11,27000 = 11,27000

Subtotal: 11,27000 11,27000

COST DIRECTE 11,27000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,22540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,49540

P-10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000

COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74380
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P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,14000 = 2,14000

Subtotal: 2,14000 2,14000

COST DIRECTE 2,14000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18280

P-12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 9,82000 = 9,82000

Subtotal: 9,82000 9,82000

COST DIRECTE 9,82000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,19640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01640

P-13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 19,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 18,90000 = 18,90000

Subtotal: 18,90000 18,90000

COST DIRECTE 18,90000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,37800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,27800

P-14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 14,06 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per

posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 13,78000 = 13,78000

Subtotal: 13,78000 13,78000

COST DIRECTE 13,78000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,27560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05560

P-15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 11,43000 = 11,43000

Subtotal: 11,43000 11,43000

COST DIRECTE 11,43000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,22860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,65860

P-16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 55,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 54,14000 = 54,14000

Subtotal: 54,14000 54,14000

COST DIRECTE 54,14000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,08280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,22280

P-17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

Rend.: 1,000 23,52 €
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homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 23,06000 = 23,06000

Subtotal: 23,06000 23,06000

COST DIRECTE 23,06000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,46120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,52120

P-18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,15000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000

COST DIRECTE 2,15000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19300

P-19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 12,64 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 12,39000 = 12,39000

Subtotal: 12,39000 12,39000

COST DIRECTE 12,39000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,24780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,63780

P-20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

Rend.: 1,000 51,20 €
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UNE-EN 354

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 50,20000 = 50,20000

Subtotal: 50,20000 50,20000

COST DIRECTE 50,20000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,00400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,20400

P-21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

Rend.: 1,000 42,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 41,77000 = 41,77000

Subtotal: 41,77000 41,77000

COST DIRECTE 41,77000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,83540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,60540

P-22 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 20,60 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 20,20000 = 20,20000

Subtotal: 20,20000 20,20000

COST DIRECTE 20,20000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,40400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60400

P-23 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 59,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

1,000      x 57,90000 = 57,90000
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homologada segons UNE-EN 340

Subtotal: 57,90000 57,90000

COST DIRECTE 57,90000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,15800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,05800

P-24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,37 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,32000 = 2,32000

Subtotal: 2,32000 2,32000

COST DIRECTE 2,32000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36640

P-25 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 17,73000 = 17,73000

Subtotal: 17,73000 17,73000

COST DIRECTE 17,73000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,35460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08460

P-26 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,88000 = 5,88000

Subtotal: 5,88000 5,88000

COST DIRECTE 5,88000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,11760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99760

P-27 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 16,68000 = 4,17000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,97000 = 3,49250

Subtotal: 7,66250 7,66250
Materials

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,09000 = 0,67980
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,10000 = 0,35000
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum

1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 69,63950 = 1,39279

Subtotal: 2,42259 2,42259

COST DIRECTE 10,08509
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,20170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28679

P-28 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,97000 = 1,39700
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 16,68000 = 1,66800

Subtotal: 3,06500 3,06500
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200      x 0,99000 = 1,18800

Subtotal: 1,18800 1,18800

COST DIRECTE 4,25300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33806

P-29 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 16,68000 = 0,83400

Subtotal: 0,83400 0,83400
Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,050      x 0,45000 = 0,47250

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,11000 = 0,55500

Subtotal: 1,02750 1,02750
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COST DIRECTE 1,86150
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03723

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89873

P-30 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 13,97000 = 0,13970

Subtotal: 0,13970 0,13970
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,16970
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17309

P-31 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,97000 = 2,09550
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 16,68000 = 2,50200

Subtotal: 4,59750 4,59750
Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

12,500      x 0,93000 = 11,62500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,39000 = 4,68000

Subtotal: 16,30500 16,30500

COST DIRECTE 20,90250
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,41805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,32055

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 31,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 16,68000 = 16,68000

Subtotal: 30,65000 30,65000
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COST DIRECTE 30,65000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,61300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,26300

P-33 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000

COST DIRECTE 13,97000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,27940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24940

P-34 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 81,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000
Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

1,000      x 65,70000 = 65,70000

Subtotal: 65,70000 65,70000

COST DIRECTE 79,67000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,59340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,26340

P-35 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 10,61 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 10,40000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

COST DIRECTE 10,40000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,20800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60800

P-36 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000
Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

1,000      x 5,52000 = 5,52000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 8,05000 = 8,05000

Subtotal: 13,57000 13,57000

COST DIRECTE 27,54000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,55080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,09080

P-37 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 27,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000
Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m

1,000      x 5,52000 = 5,52000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 12,66000 12,66000

COST DIRECTE 26,63000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,53260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,16260

P-38 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000
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Materials
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,14000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

COST DIRECTE 21,11000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,42220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,53220

P-39 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000
Materials

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància

1,000      x 9,94000 = 9,94000

Subtotal: 9,94000 9,94000

COST DIRECTE 23,91000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,47820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,38820

P-40 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 4,90000 4,90000

COST DIRECTE 4,90000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,09800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99800

P-41 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 41,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,74000 = 4,14800
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,83000 = 3,56600
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Subtotal: 7,71400 7,71400
Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,25000 = 0,25000
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat
1,000      x 32,65000 = 32,65000

Subtotal: 32,90000 32,90000

COST DIRECTE 40,61400
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,81228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,42628

P-42 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 241,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 237,10000 = 237,10000

Subtotal: 237,10000 237,10000

COST DIRECTE 237,10000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,74200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,84200

P-43 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 168,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 165,37000 = 165,37000

Subtotal: 165,37000 165,37000
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COST DIRECTE 165,37000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,30740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,67740

P-44 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 157,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 154,82000 = 154,82000

Subtotal: 154,82000 154,82000

COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,09640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,91640

P-45 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,97000 = 3,49250

Subtotal: 3,49250 3,49250
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 46,59000 = 46,59000

Subtotal: 46,59000 46,59000

COST DIRECTE 50,08250
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,00165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,08415

P-46 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 19,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,97000 = 2,09550

Subtotal: 2,09550 2,09550
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Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,

amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
0,250      x 67,51000 = 16,87750

Subtotal: 16,87750 16,87750

COST DIRECTE 18,97300
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,37946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,35246

P-47 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,97000 = 4,88950

Subtotal: 4,88950 4,88950
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

0,250      x 81,32000 = 20,33000

Subtotal: 20,33000 20,33000

COST DIRECTE 25,21950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,50439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,72389

P-48 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 104,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,97000 = 4,88950

Subtotal: 4,88950 4,88950
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 97,33000 = 97,33000

Subtotal: 97,33000 97,33000

COST DIRECTE 102,21950
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,04439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,26389

P-49 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 79,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 17,37000 = 0,86850

Subtotal: 0,86850 0,86850
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 76,69000 = 76,69000
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Subtotal: 76,69000 76,69000

COST DIRECTE 77,55850
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,55117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,10967

P-50 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 48,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,97000 = 1,39700

Subtotal: 1,39700 1,39700
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 46,48000 = 46,48000

Subtotal: 46,48000 46,48000

COST DIRECTE 47,87700
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,95754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,83454

P-51 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 101,63 €

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 99,64000 = 99,64000

Subtotal: 99,64000 99,64000

COST DIRECTE 99,64000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,99280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,63280

P-52 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 67,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 66,42000 = 66,42000

Subtotal: 66,42000 66,42000

COST DIRECTE 66,42000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,74840
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P-53 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 30,43 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 29,83000 = 29,83000

Subtotal: 29,83000 29,83000

COST DIRECTE 29,83000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,59660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,42660

P-54 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 176,72 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 173,25000 = 173,25000

Subtotal: 173,25000 173,25000

COST DIRECTE 173,25000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,46500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,71500

P-55 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 14,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000

COST DIRECTE 13,97000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,27940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24940
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
ProjecteComplementari. Millora general. Nou ramal de l’Autopista C-32. Reposició de serveis 
afectats i accés depuradora. Tram: Tordera – Lloret de Mar. Clau: NC-93024.2.A2-C0.  

  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 
dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 

i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
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El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se 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. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
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 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

 
 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 
 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 
en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut 
o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 
 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

 
 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
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corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 
que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 

de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar 
els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
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d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 
mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i 

Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 
la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
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 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 
Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 
que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i 
no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció 
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(propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 
la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a 
la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

  
2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
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l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 
durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de 

Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en 
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l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

 
 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 

- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 
de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció 

i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 

cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 

Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa 
en matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de 
les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 
que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 
 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada 
per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de 
de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per 
“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 
1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
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modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 
28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de 
julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre 
de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 
de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio 
de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 
de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 
de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per 
“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 
29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de 
agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per 
“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
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delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció 
i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 
de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades 
de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 
2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

  

4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero 
de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 
(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 
2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE 
de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 
de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
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4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 
 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 
de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE 
de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 
1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. 
Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 
de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de 
agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre 
de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 
de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 
de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE 
de 18 de septiembre de 2002)”. 

 Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d’autorització de instal•lacions d’energia elèctrica. 

 Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguritat en Centrals 
elèctriques, subestacions y Centres de Transformació 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condiciones Tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de 
transformació. 

 Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68). 
 Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre pel que s’aprova el Reglament 

d’aparells d’elevació i Manutenció dels mateixos 
 Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre 

l’aproximació de les legislacions dels Estat Membres relatives als equips de 
protecció individual. 

 El Reial Decret 1407/1992 i les seves modificacions (Ordre de 16 de maig de 
1994, Reial Decret 159/1995 i ordre  de 20 de febrer de 1997). 

 Resolució de 25 de abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat y Seguretat 
Industrial, per la que es publica, a títol informatiu, informació complementaria 
establerta pel Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre. (BOE núm. 129, del 
28-5-1996). 

 Les diferents NTP (Notes Tècniques de Prevenció), editades pel “Ministerio del 
Trabajo y Asuntos Sociales”  que facin falta per a la feina que s’ha de realitzar. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 
DISPOSICIONS  D'APLICACIÓ  PER  A  TREBALLS  AMB  LÍNIES ELÈCTRIQUES. 
 
El contractista ha de conèixer i fer complir les normes de seguretat de FECSA contingudes 
en IGO GEN008, IGO GEN009, Instrucció interna de seguretat núm. 11 i Instruccions 
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generals sobre treballs, maniobres i operacions en baixa I mitja tensió.  
 
El contractista haurà de disposar de personal homologat per FECSA, ENHER o ENDESA 
DISTRIBUCIÓ ELECTRICA per a: 
 
• Agents de descàrrec en mitja tensió. 
• Executor de maniobres de mitja tensió. 
 
El contractista haurà de disposar, abans de l’inici dels treballs, d’una pòlissa 
d’assegurança d’accidents de treball, la qual inclogui l’electrocució. Aquesta pòlissa haurà 
de ser presentada a l’administració perquè l’examini i la contrasti. 
 
 
NORMES DE SEGURETAT. 
 
• Norma UNE-EN 50110. Prescripcions generals per a l’operació de les instal•lacions 
elèctriques, així com per a la realització de treballs sobre, amb o en instal•lacions 
elèctriques properes, tot en les condicions de seguretat adients. 
• IGO GEN008, de FECSA. Normativa tècnica i administrativa a seguir en la 
realització de treballs i maniobres en les instal•lacions d’alta tensió, a fi de prevenir els 
riscos existents i vetllar per la qualitat i continuïtat del servei. 
• IGO GEN009, de FECSA. Normativa tècnica i administrativa a seguir en la 
realització de treballs i maniobres en les instal•lacions de baixa tensió, a fi de prevenir els 
riscos existents i vetllar per la qualitat i continuïtat del servei.  
• Instrucció interna de seguretat núm. 11, de FECSA. Verificació d’absència de tensió 
per als treballs en baixa tensió. 
• Instruccions generals de FECSA sobre treballs, maniobres i operacions en baixa 
tensió. 
• Norma FECSA 07G308. Instruccions generals i organització del sistema de treball 
en tensió en FECSA. 
• Norma FECSA 02M038. Casc de seguretat no mecànic. 
• Norma FECSA 02M079. Guants aïllants de l’electricitat. 
• Norma FECSA 02M081. Detector de tensió per a alta tensió. 
• Norma FECSA 02M097. Cinturó de seguretat de subjecció. 
• Norma FECSA 02M098. Ulleres de seguretat. 
• Norma FECSA 02M099. Guants de protecció davant agressius mecànics. 
• Norma FECSA 02M101. Perxes aïllants de tensió nominal 30 kV. Tipus interior. 
• Norma FECSA 02M191. Protecció de les vies respiratòries. 
• Norma FECSA 02M206. Cadena bicolor limitació de zones. 
• Norma FECSA 02M224. Catifes aïllants per a treballs i maniobres en les 
instal•lacions elèctriques de baixa tensió. 
• Norma FECSA 02M252. Protectors auditius.  

• Norma FECSA 02M253. Pantalles per a soldadors 
• Norma FECSA 02M255. Guants de protecció davant agressius químics. 
• Norma FECSA 02M256. Plaques de senyalització de seguretat relacionades amb 
l’electricitat. Tipus normalitzats i ús. 
• Norma FECSA 02M270. Perxes aïllants per a connexió a terra i en curt circuit. 
• Norma FECSA 02M435. Plaques de senyalització de seguretat. Característiques i 
assaigs. (Recomanació AMYS 1.1-10) 
• Norma FECSA 02M436. Pancartes per a la senyalització i delimitació de zones de 
treball en instal•lacions elèctriques. (Recomanació AMYS 1.4-13) 
• Vademècum FECSA de material de protecció individual i col•lectiva. Material 
disponible en magatzem, classificat per la seva funció.  
 

  
4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la 
aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb 
efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 
de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i 
“R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 
de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE 
de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de 
febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
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 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 
2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología 
y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual 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 de presión (BOE de 31 de mayo de 
1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en 
las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre 
de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 
de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de 
mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 
(BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 
de abril de 1998)”. 

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

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 
de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE 
de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de 
abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “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 (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 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”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
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89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de 
abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de 
mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 
277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 
de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto 
de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 
de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i 
“Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per 
“Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada 
en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo 
de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo 
de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
  
 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de 
preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació 
com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 
anys. 

  
 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 

Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
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Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria 

de Medicina del Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, 
com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 

 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 

  
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 

 
 DEFINICIÓ 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
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 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
 CARACTERÍSTIQUES 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i 
manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
 ELECCIÓ D’UN EQUIP 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 
 
 CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 

FERRAMENTES 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran 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. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES 
MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 
directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
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transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per 
la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. 
L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 
28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, 
de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 

de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
 
 NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
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 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0311010. 
 
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: 
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     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
 Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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, dolomí tic; 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 EX 
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 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de 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 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
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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 quí mica 
sota les condicions mes 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 assajos que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per l’us al que es preté n destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
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 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació del granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
 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 
 
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: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
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- 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 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: 
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- 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% 
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 
- 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 
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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. 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B0512402. 
 
 
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 aplicables als estats membres de la 
Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un 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 
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- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o 
C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ 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 
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1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    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. 
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
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 1+: Declaració CE de conformitat  del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
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 
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 
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- 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 
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 crierios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
B0A - FERRETERIA 

B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per 
a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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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 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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. 
 
 
 
B0D4 - POSTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D41010. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, 
sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZSM0K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
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- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, 
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus 
pos sibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B14Z1100,B141300F,B1422120,B1423230,B1424340,B142AC60,B142BA00,B1431101,
B1432012,B1441201,B1443012,B144E406,B144KB10,B1455710,B1457520,B1459630,B145E003,B
145K153,B1461164,B1462241,B1463253,B1465376,B146J364,B1474600,B147D102,B147L005,B1
47N000,B1481343,B1481442,B1481654,B1484110,B1485140,B1485800,B1487460,B1488580. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que 
incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així 
com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel 
fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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 innecessà ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el 
coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents 
requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al 
cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. 
Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò 
lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, 
no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i 
hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions 
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi 
apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini 
d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a 
l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; 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 dames 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. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
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Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor 
amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aï llant 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. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a 
fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent 
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres 
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència 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 elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a 
l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s 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 mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment 
de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran 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 diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
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ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la 
forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació 
de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al 
beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells 
agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest 
fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del 
seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de 
maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors 
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI 
se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, 
l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del 
RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la 
tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les 
prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
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 desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- 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 
Protecció de la cara: 
- 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. 
- 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. 
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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. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats 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. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de 
calç at 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 
- Obres d’ensostrat 
- 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: 
- Obres d’ensostrat 
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 ràpid en cas de penetració de masses 
en fusió: 

- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, 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. 
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 antiinflamable: 
- 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 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 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
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. 
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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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
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. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15ZG001,B1511215,B1520007,B15Z1500,B1510005,B152KK00,B15Z1700,B1526EK6,B1510007,
B152U000,B1526EL6,B1534001,B15Z2500,B1510001,B15A0029,B15A0017. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 

de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà  
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls 
de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
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Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, 
així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les condicions 
normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents 
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un 
sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles fragments, impedint la 
seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en 
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors 
de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la 
protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest 
actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc 
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte 
les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o 
les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 
esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ 
emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El 
disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll 
al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, 
càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de 
poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició 
del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat 
a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la 
manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.  
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Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del 
SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a 
cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades 
per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a 
l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
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 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5015,B44Z501A,B44Z5026,B44Z5011. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-
EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 
10025-1 i  PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida 
al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes 
de condicions tè cniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de  forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
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- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de 
les normes  de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 
la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície 
d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ 
estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 
L’execució dels  diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 
l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2  del PG3 per a 
obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les 
restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els 
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siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local 
de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a 
calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície 
de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat 
en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la 
forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins 
arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de 
fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que 
s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins 

al pretesat mínim, s’afluixin. 
 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les 
restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 
d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant 
un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins 
que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui. 
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S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva 
amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
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+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en 
fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb 
els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones 
y Acero. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001,BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAC013,BBBAE001,BBB
AD004,BBBAF004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, 
un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons 
procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia 
a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la 
d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de 
la següent forma: 
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- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i 
d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està 
assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips 
mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ 
han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari 
perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades 
a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BBC1D000,BBC12502,BBC1HGK0,BBC1JF00,BBC1KJ04. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat 
que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació 
que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la 
bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en 
posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, 
en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en 
condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el 
suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el 
seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
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No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2BBA0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
 - De seguretat flexible de doble ona 
 - Tipus New Jersey 
 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de 
complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per 
un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
 Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
 L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser 
del tipus S235JR(UNE-EN 10025-2) 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-
111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
Toleràncies: 
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- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
 - Recobriment armadures:  - 0 cm 
 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 
 - Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i 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 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
 
 
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 
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 
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- 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 
 
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 
 
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC 
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 
5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un 
nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a 
Presión, referente a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios. 
 
 
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 
 - 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. 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU15214,BQU1A504,BQU1H534. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades 
als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat 
i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, 
pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
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seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
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BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA2100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUACCJ0,BQUAM000,BQUAP000. 
 
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: 
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. 

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 
 
D060P021,D060P023. 
 
 
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 la EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
 Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
 Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
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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). 
 
 
 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1411112,H141300F,H1422120,H1423230,H1424340,H142AC60,H142BA00,H1431101,
H1432012,H1441201,H1443012,H144E406,H144KB10,H1455710,H1457520,H1459630,H145E003,
H145K153,H1461164,H1462241,H1463253,H1465376,H146J364,H1474600,H147D102,H147L005,
H147N000,H1481343,H1481442,H1481654,H1484110,H1485140,H1485800,H1487460,H1488580. 
 
 
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 
- 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 
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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. 
- 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 
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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 
- 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 
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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. 
 
 
 
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. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1510001,H1511017,H1512010,H151AJ01,H1522111,H152D801,H152J105,H152N681,H152Q031,
H152T023,H152U000,H152V017,H1534001,H153A9F1,H1542013,H154M029,H15A2017,H15Z100
1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb 
les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
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     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC 
i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la 
necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els 
riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 

rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a 
un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 
kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb 
peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  
al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir 
una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades 
a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
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preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de 
protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una 
alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el 
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
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 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 

edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE 
SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament 
aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
 - Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
 - Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11261,HBB20005,HBB21301,HBB21A61,HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,HBB
AE001,HBBAF004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació 
o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o 
un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva.  
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el 
RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què 
realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del 
seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, 
quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu 
dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la 
consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que 
es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si 
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no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a 
la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot 
situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 
305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de 
les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb 
armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en 
planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major 
sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com 
a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBC11D01,HBC12500,HBC1HGK1,HBC1JF01,HBC1KJ00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que 
siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
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Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part 
dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i 
dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, 
si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa 
són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, 
que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit 
de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós 
extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres 
portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les 

bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
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 abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
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Requisitos generales. 
 
 
 
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 
 
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. 
 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU15214,HQU1A502,HQU1H532,HQU1V011,HQU1V012. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ 
obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, 
respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al 
personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que 
hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera 
que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns 
mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de 
l’obra. 
 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
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El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament 
suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot 
centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el 
seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat 
del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 
 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 

 

Barcelona, juliol de 2016 

 

Per CIVIL SOLUTIONS SL. Per INVICAT 

L’Enginyer Autor del Projecte L’Enginyer Director del Projecte 
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Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Complementari. Millora general. Nou ramal de l´Autopist C-32. Tram: Tordera - Lloret de Mar
Reposició de serveis afectats i accés depuradora.
Clau: NC-93024.2-A2-C0

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

EUR

Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Complementari. Millora general. Nou ramal de l´Autopist C-32. Tram: Tordera - Lloret de Mar
Reposició de serveis afectats i accés depuradora.
Clau: NC-93024.2-A2-C0

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

23 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

EUR



Estudi de Seguretat i Salut
Projecte Complementari. Millora general. Nou ramal de l´Autopist C-32. Tram: Tordera - Lloret de Mar
Reposició de serveis afectats i accés depuradora.
Clau: NC-93024.2-A2-C0

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

25 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

26 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 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 1,000

14 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

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

1 22,000 9,000 0,500 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

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

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

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

1 22,000 9,000 0,250 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

10 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

13 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

14 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

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

1 10,000 3,000 9,000 12,000 22,500 C#*D#*E#/F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,31 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1422120P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1423230P-4 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,64 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1424340P-5 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1432012P-7 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,97 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1441201P-8 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

H1443012P-9 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H144E406P-10 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1455710P-11 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

H1457520P-12 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,02 €

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H145K153P-13 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,28 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H1461164P-14 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,06 €

(CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

H1462241P-15 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

11,66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1463253P-16 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

55,22 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H1465376P-17 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H146J364P-18 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

H1474600P-19 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,64 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H147D102P-20 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

51,20 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H147L005P-21 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

42,61 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

H147N000P-22 u Faixa de protecció dorslumbar 20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1481343P-23 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

59,06 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

H1484110P-24 u Samarreta de treball, de cotó 2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H1485800P-25 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,08 €

(DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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H1487460P-26 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,00 €

(SIS EUROS)

H1522111P-27 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

10,29 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H152J105P-28 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

4,34 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

H152U000P-29 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H1534001P-30 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,17 €

(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H153A9F1P-31 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,32 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H15Z1001P-32 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 31,26 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H16F1004P-33 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HBB11261P-34 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

81,26 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HBB20005P-35 u Senyal manual per a senyalista 10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

HBBAA005P-36 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,09 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

HBBAB115P-37 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,16 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HBBAC005P-38 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21,53 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

HBBAC013P-39 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,39 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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Pàg.: 4

HBBAE001P-40 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,00 €

(CINC EUROS)

HM31161JP-41 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

41,43 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU1531AP-42 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

241,84 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU1A50AP-43 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

168,68 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU1H53AP-44 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

157,92 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU22301P-45 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,08 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

HQU25701P-46 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,35 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

HQU27902P-47 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU2AF02P-48 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 104,26 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HQU2E001P-49 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 79,11 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

HQU2GF01P-50 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

48,83 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HQUA2100P-51 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

101,63 €

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

HQUA3100P-52 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

67,75 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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HQUAM000P-53 u Reconeixement mèdic 30,43 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

HQUAP000P-54 u Curset de primers auxilis i socorrisme 176,72 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

HQUZM000P-55 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

BARCELONA, JULIOL DE 2016

L´ENGINYER DE CAMINS AUTOR DEL ESTUDI

SGT.: VICTOR TOLOS PETRUS
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,67 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,56000 €
Altres conceptes 0,11000 €

P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

23,31 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 17,29000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,56000 €
Altres conceptes 0,46000 €

P-3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,78 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 8,61000 €
Altres conceptes 0,17000 €

P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,64 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,55000 €
Altres conceptes 0,09000 €

P-5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,09 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polic 5,97000 €
Altres conceptes 0,12000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,97 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,64000 €
Altres conceptes 0,33000 €

P-8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40 0,68000 €
Altres conceptes 0,01000 €

P-9 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

11,50 €

B1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts 11,27000 €
Altres conceptes 0,23000 €

P-10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,74 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12 2,69000 €
Altres conceptes 0,05000 €

P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,18 €
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B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,14000 €
Altres conceptes 0,04000 €

P-12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,02 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 9,82000 €
Altres conceptes 0,20000 €

P-13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,28 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 18,90000 €
Altres conceptes 0,38000 €

P-14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,06 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 13,78000 €
Altres conceptes 0,28000 €

P-15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

11,66 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 11,43000 €
Altres conceptes 0,23000 €

P-16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

55,22 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 54,14000 €
Altres conceptes 1,08000 €

P-17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,52 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 23,06000 €
Altres conceptes 0,46000 €

P-18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,19 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,15000 €
Altres conceptes 0,04000 €

P-19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,64 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,39000 €
Altres conceptes 0,25000 €

P-20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

51,20 €
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B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 50,20000 €
Altres conceptes 1,00000 €

P-21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

42,61 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 41,77000 €
Altres conceptes 0,84000 €

P-22 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,60 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,20000 €
Altres conceptes 0,40000 €

P-23 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

59,06 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 57,90000 €
Altres conceptes 1,16000 €

P-24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,37 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,32000 €
Altres conceptes 0,05000 €

P-25 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,08 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,73000 €
Altres conceptes 0,35000 €

P-26 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,00 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,88000 €
Altres conceptes 0,12000 €

P-27 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

10,29 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,67980 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,35000 €
Altres conceptes 9,26020 €

P-28 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

4,34 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,18800 €
Altres conceptes 3,15200 €

P-29 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,90 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,47250 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,55500 €
Altres conceptes 0,87250 €

P-30 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,17 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €
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Altres conceptes 0,14000 €

P-31 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

21,32 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,62500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,68000 €
Altres conceptes 5,01500 €

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 31,26 €
Altres conceptes 31,26000 €

P-33 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 14,25 €
Altres conceptes 14,25000 €

P-34 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

81,26 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 65,70000 €
Altres conceptes 15,56000 €

P-35 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 10,61 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,40000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-36 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,09 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 5,52000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,05000 €
Altres conceptes 14,52000 €

P-37 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,16 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma cir 5,52000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,14000 €
Altres conceptes 14,50000 €

P-38 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21,53 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 7,14000 €
Altres conceptes 14,39000 €

P-39 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,39 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 9,94000 €
Altres conceptes 14,45000 €

P-40 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,00 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 4,90000 €
Altres conceptes 0,10000 €

P-41 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

41,43 €
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BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,65000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,25000 €
Altres conceptes 8,53000 €

P-42 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

241,84 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 237,10000 €
Altres conceptes 4,74000 €

P-43 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

168,68 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 165,37000 €
Altres conceptes 3,31000 €

P-44 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

157,92 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 154,82000 €
Altres conceptes 3,10000 €

P-45 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,08 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,59000 €
Altres conceptes 4,49000 €

P-46 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,35 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 16,87750 €
Altres conceptes 2,47250 €

P-47 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

25,72 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,33000 €
Altres conceptes 5,39000 €

P-48 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 104,26 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 97,33000 €
Altres conceptes 6,93000 €

P-49 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 79,11 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 76,69000 €
Altres conceptes 2,42000 €

P-50 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

48,83 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 46,48000 €
Altres conceptes 2,35000 €
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P-51 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

101,63 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 99,64000 €
Altres conceptes 1,99000 €

P-52 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

67,75 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 66,42000 €
Altres conceptes 1,33000 €

P-53 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,43 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,83000 €
Altres conceptes 0,60000 €

P-54 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 176,72 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 173,25000 €
Altres conceptes 3,47000 €

P-55 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 14,25 €
Altres conceptes 14,25000 €

BARCELONA, JULIOL DE 2016

L´ENGINYER DE CAMINS AUTOR DEL ESTUDI

SGT.: VICTOR TOLOS PETRUS
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OBRA 01 NC-93024.2-A2-C0

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,67 15,000 85,05

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

23,31 5,000 116,55

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

8,78 15,000 131,70

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

4,64 3,000 13,92

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 5)

6,09 2,000 12,18

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,24 15,000 3,60

7 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 7)

16,97 15,000 254,55

8 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 8)

0,69 20,000 13,80

9 H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural,
amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació,
homologat segons CE (P - 9)

11,50 2,000 23,00

10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 10)

2,74 5,000 13,70

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

2,18 15,000 32,70

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 12)

10,02 2,000 20,04

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 13)

19,28 2,000 38,56

14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

14,06 5,000 70,30

15 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 15)

11,66 15,000 174,90

16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 16)

55,22 2,000 110,44

17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment

23,52 2,000 47,04
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ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 17)

18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 18)

2,19 15,000 32,85

19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 12,64 5,000 63,20
20 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 20)

51,20 3,000 153,60

21 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 21)

42,61 2,000 85,22

22 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 22) 20,60 15,000 309,00
23 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 23)

59,06 15,000 885,90

24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 24) 2,37 15,000 35,55
25 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 25)
18,08 5,000 90,40

26 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 26)

6,00 5,000 30,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.847,75

OBRA 01 NC-93024.2-A2-C0

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

10,29 25,000 257,25

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

4,34 25,000 108,50

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 29)

1,90 25,000 47,50

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 30)

0,17 25,000 4,25

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

21,32 3,000 63,96

6 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

81,26 3,000 243,78

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 35) 10,61 3,000 31,83
8 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

28,09 4,000 112,36

euros
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9 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)

27,16 4,000 108,64

10 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

21,53 6,000 129,18

11 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

24,39 4,000 97,56

12 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 40)

5,00 3,000 15,00

13 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 - 41)

41,43 1,000 41,43

14 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 32)

31,26 99,000 3.094,74

TOTAL CAPÍTOL 01.03 4.355,98

OBRA 01 NC-93024.2-A2-C0

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

51,08 10,000 510,80

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

19,35 2,000 38,70

3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

25,72 1,000 25,72

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

104,26 1,000 104,26

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

79,11 1,000 79,11

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

48,83 1,000 48,83

7 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 51)

101,63 1,000 101,63

8 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 52)

67,75 2,000 135,50

9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 55) 14,25 49,500 705,38
10 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 53) 30,43 10,000 304,30
11 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 54) 176,72 2,000 353,44
12 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 42)

241,84 9,000 2.176,56

13 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)

168,68 9,000 1.518,12

14 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb

157,92 9,000 1.421,28

euros
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tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 44)

TOTAL CAPÍTOL 01.04 7.523,63

OBRA 01 NC-93024.2-A2-C0

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
33)

14,25 22,500 320,63

TOTAL CAPÍTOL 01.05 320,63

euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.847,75
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.355,98
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 7.523,63
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 320,63
OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0 15.047,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.047,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0 15.047,99
15.047,99

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 18,92
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 28,95
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 50,00
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 2,13
OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0 100,00

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  NC-93024.2-A2-C0 100,00
100,00

EUR
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1. INTRODUCCIÓ. 

El Pla de treballs es redacta en acompliment de l’article 107 de la Llei 30/2007, d’Octubre, de 
Contractes de l’Administració Pública, fent constar el caràcter indicatiu que té aquesta planificació. 
En el programa de treballs s’han estudiat els terminis d’execució de les activitats més importants de 
cada desglossat d’obra. 

No obstant això, la fixació a nivell de detall del Programa de Treballs correspondrà a 
l'adjudicatari de l'obra, tenint en compte els mitjans reals de què disposi i el rendiment dels equips, 
el qual haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 

El termini d'execució de les obres és de NOU (9) MESOS. 

 

2. CRITERIS DE PLANIFICACIÓ 

Els principals aspectes que condicionen el Pla d'Obra són els següents: 

 Reducció de dies de treball per condicions meteorològiques adverses. 

En el càlcul dels dies realment hàbils de cada mes intervenen dos factors de reducció: 

 Els dies festius, que són variables segons l'any i la localitat, però la importància de la qual és 
notable: el seu coeficient de reducció (CF) pot establir-se en cada cas a la vista del calendari 
laboral, tenint en compte circumstàncies extraordinàries (treball en dies festius en cas 
d'urgència, etc). 

 Els dies de climatologia adversa, el coeficient de reducció dels quals (Cm) es determina a partir 
de la climatologia de la zona segons les estacions meteorològiques corresponents El càlcul dels 
dies hàbils està desenvolupat a l’annex d’Hidrologia I drenatge. 

 Moviments de terres previst: S'ha considerat de forma conjunta l’execució del moviment de 
terres del vial d’accés a la depuradora i l’execució de les rasses on s’ubicaran les reposicions 
de serveis (electricitat, telefònica i aigua). 

 Reposició de Serveis afectats: L’execució de les reposicions de serveis s’ha previst de les 
següent forma:  

 Per la reposició de la línia d’alta tensió, la línia de mitja tensió i la baixa tensió es realitzarà 
amb tres equips independents, i serà realitzat per equips de l’empresa subministradora 
(ENDESA). Pel que fa a les activitats d’adequació de camins i tala d’arbres, aquestes seran 
realitzades pel contractista principal. 

 Les reposicions de Telefònica seran realitzades per un únic equip (obertura de rases, 
col·locació de canalitzacions i arquetes i reblert de rases). Aquest equip serà del 
contractista principal. 

 L’execució de les rases (excavació i reblert) necessàries per la reposicions de les 
canalitzacions d’aigua seran fetes pel contractista principal, mentre que l’obra mecànica la 
realitzarà cada l’empresa subministradora propietat de la canalització. . 

El conjunt de les diferents activitats de l'obra es podrà realitzar de manera convencional, és a dir, 
realitzant totes les activitats unes a continuació d'altres a fi de que no hi hagi interferències entre els 
diferents talls i d'aquesta manera aconseguir una execució racional amb uns rendiments d'obra 
acceptables. 

 

3. PLA D’OBRA 

A continuació es presenta el diagrama de Gantt de l’obra. 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 Ramal Autopista C‐32. Tram: Tordera ‐ Lloret de Mar 195 días

2 Inici obres 0 días

3 Desglossat nº 3 Accés a la depuradora i serveis afectats 195 días

4 Implantació obra 15 días

5 Senyalització d'obra 5 días

6 Accés depuradora 120 días

7 Moviment de terres 35 días

8 Moviment terres camins 20 días

9 Rasa serveis (electricitat i aigua) 20 días

10 Drenatge 23 días

11 Ferms 10 días

12 Senyalització 5 días

13 Serveis afectats 160 días

14 Telefonica 95 días

15 TF01 15 días

16 TF02 20 días

17 TF06 50 días

18 TF07 10 días

19 Electricitat 160 días

20 AT01 160 días

21 Obra civil 35 días

22 Obra Mecànica (Endesa) 140 días

23 MT01 135 días

24 Obra civil 20 días

25 Obra Mecànica (Endesa) 130 días

26 MT02, BT03 i BT04 105 días

27 Obra civil (Endesa) 45 días

28 Obra mecànica (Endesa) 60 días

29 Aigua 63 días

30 AG06 18 días

31 Obra mecànica (Sorea) 18 días

32 AG07 15 días

33 Obra mecànica (Aqualia) 15 días

34 AG08 15 días

35 Obra mecànica (Aqualia) 15 días

36 AG09 15 días

37 Obra mecànica 15 días

38 Acabats 15 días

39 Neteja d'obra 15 días

40 Seguretat i salut 194 días

41 Control de qualitat 194 días

42 Fi desglossat nº 3 0 días

43 Fi obra 0 días
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PROJECTE COMPLEMENTARI. MILLORA GENERAL.NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
ACCÉS DEPURADORA I SERVEIS AFECTATS

TERMINI: 9 MESOS Página 1

Proyecto: c-32-26



 
 
 MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.             
                        

 

Annex núm. 15 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 21,26000 €

A0121000 h OFICIAL 1A 16,68000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 20,08000 €

A013U001 h AJUDANT 14,81000 €

A0140000 h MANOBRE 13,97000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,37000 €

A0160000 h Peó 17,19000 €

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 51,52000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 66,35000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 48,90000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 60,85000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 107,97000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 134,83000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 37,71000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 42,96000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 53,45000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 64,86000 €

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 145,77000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 50,34000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 54,05000 €

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 55,27000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 56,46000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 62,69000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,74000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,27000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 35,83000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 37,44000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 46,90000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 70,78000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 77,10000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 65,35000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 36,53000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 41,99000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 38,08000 €

C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 41,08000 €

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,49000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 92,28000 €

C1702DU0 h BITUMINADORA AUTOMOTRIU PER A REG ASFÀLTIC 23,47000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 52,89000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 60,42000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 63,93000 €

C1B02AU5 H Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 30,40000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €

C1B0AU20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,30000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,33000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,03000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,18000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 46,14000 €

CR71U010 H Hidrosembradora muntada sobre camió 32,95000 €

CRE23000 h Motoserra 3,09000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,26000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,25000 €

CZ12U00A h COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 13,46000 €

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 AIGUA 0,80000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 24,71000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs seleccionat de material i garbellat. 14,22000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,04000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,36000 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,62000 €

B0441000 m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obra 16,73000 €

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 150 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 19,25000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 438,24000 €

B055U024 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE BETUM, TIPUS ECI 0,21000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

45,50000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 66,50000 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,71000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 81,17000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 82,16000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,03000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,10000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65000 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,35000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,08000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 18,84000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,15000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,65000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,80000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,28000 €

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,91000 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 3,80000 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

23,07000 €

BBM1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

46,23000 €

BBM1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

60,46000 €

BBM21005 m Barrera metàl·lica simple, tipus Tipus 4 segons descripció dels plànols, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

20,12000 €

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

236,78000 €

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €

BD52U009 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm interiors
mínim

36,52000 €

BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica

130,07000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
junta elastomèrica

303,46000 €

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 6,04000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 2,86000 €

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 7,33000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,36000 €

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr 0,79000 €

BR3B6U00 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar 0,86000 €

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,76000 €

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,22000 €

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,50000 €

BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,07000 €

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa
la tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 32,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,303 /R x 17,37000 = 5,26311
A0140000 h MANOBRE 0,303 /R x 13,97000 = 4,23291

Subtotal: 9,49602 9,49602
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,1212 /R x 60,38000 = 7,31806
C1503000 h Camió grua 0,303 /R x 46,00000 = 13,93800
CRE23000 h Motoserra 0,303 /R x 3,09000 = 0,93627

Subtotal: 22,19233 22,19233

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09496

COST DIRECTE 31,78331
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,63567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41898

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,26000 = 0,20248
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,82714

Subtotal: 1,02962 1,02962
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 37,44000 = 0,35657
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
1,000 /R x 51,52000 = 2,45333

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 60,85000 = 0,28976

Subtotal: 3,09966 3,09966

COST DIRECTE 4,12928
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21187

P-3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 73,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,26000 = 0,05825
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,23795

Subtotal: 0,29620 0,29620
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 48,90000 = 0,66986

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 46,90000 = 1,28493

Subtotal: 1,95479 1,95479

COST DIRECTE 2,25099
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29601

P-4 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 96,000 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 21,26000 = 0,08858
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 17,37000 = 0,27141

Subtotal: 0,35999 0,35999
Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 2,500 /R x 77,10000 = 2,00781
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,800 /R x 145,77000 = 1,21475
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent
1,000 /R x 134,83000 = 1,40448

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,500 /R x 66,35000 = 1,03672

Subtotal: 5,66376 5,66376

COST DIRECTE 6,02375
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14423

P-5 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 29,000 8,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,26000 = 0,36655
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,59897

Subtotal: 0,96552 0,96552
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 46,90000 = 4,85172
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 53,45000 = 1,84310

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 66,35000 = 1,14397

Subtotal: 7,83879 7,83879
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,80431
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,17609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,98040

P-6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 21,26000 = 0,01615
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 17,37000 = 0,06156

Subtotal: 0,07771 0,07771
Maquinària

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,350 /R x 65,35000 = 0,05791

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,200 /R x 107,97000 = 0,05467

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 62,69000 = 0,15871
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 54,05000 = 0,02737
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 64,86000 = 0,16420
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,200 /R x 60,85000 = 0,03081

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 36,53000 = 0,04624

Subtotal: 0,53991 0,53991
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 0,65762
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67077

P-7 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 92,108 2,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 21,26000 = 0,04570
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 17,37000 = 0,18990

Subtotal: 0,23560 0,23560
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 36,53000 = 0,19632
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 64,86000 = 0,70910
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 62,69000 = 0,68538
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,05000 = 0,29047

Subtotal: 1,88127 1,88127
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PARTIDES D'OBRA

Materials
B0111000 m3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 0,04000 0,04000

COST DIRECTE 2,15687
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20001

P-8 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, inclós
selecció i garbellat, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat
és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis.

Rend.: 126,642 2,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 1,005 /R x 13,97000 = 0,11086
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 21,26000 = 0,04281

Subtotal: 0,15367 0,15367
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 64,86000 = 0,51471
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 36,53000 = 0,14278
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 54,05000 = 0,21126
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 62,69000 = 0,49749

Subtotal: 1,36624 1,36624
Materials

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2
procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,62000 = 0,74400

B0111000 m3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 0,78400 0,78400

COST DIRECTE 2,30391
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,34999

P-9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,26000 = 0,25310
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 17,37000 = 0,99257

Subtotal: 1,24567 1,24567
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 53,45000 = 1,27262

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 36,53000 = 0,17395
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PARTIDES D'OBRA

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,74000 = 0,55905

Subtotal: 2,00562 2,00562
Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,36000 = 0,43200

B0111000 m3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 0,47200 0,47200

COST DIRECTE 3,72329
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07447

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79776

P-10 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 34,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,26000 = 0,35433
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 1,15800

Subtotal: 1,51233 1,51233
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,27000 = 0,55133
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 37,71000 = 1,25700

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 36,53000 = 0,48707

Subtotal: 2,29540 2,29540
Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 24,71000 = 29,65200
B0111000 m3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 29,69200 29,69200

COST DIRECTE 33,49973
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,66999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,16972

P-11 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 170,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,26000 = 0,06253
A0121000 h OFICIAL 1A 3,000 /R x 16,68000 = 0,29435
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,37000 = 0,30653

Subtotal: 0,66341 0,66341
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 37,44000 = 0,22024
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 64,86000 = 0,07631
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,33000 = 0,04112
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,200 /R x 60,85000 = 0,07159

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 53,45000 = 0,06288

Subtotal: 0,47214 0,47214

COST DIRECTE 1,13555
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,02271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15826

P-12 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 294,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 3,000 /R x 16,68000 = 0,17020
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,37000 = 0,17724
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,26000 = 0,03616

Subtotal: 0,38360 0,38360
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 37,44000 = 0,12735
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,200 /R x 60,85000 = 0,04139

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 64,86000 = 0,04412
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,33000 = 0,02378
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,200 /R x 53,45000 = 0,03636

Subtotal: 0,27300 0,27300

COST DIRECTE 0,65660
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66973

P-13 G22TU102 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del
terreny a la morfologia original si cal, per permetre el
pas de maquinària i transport de materials, inclosa la
retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu
manteniment, els moviments de terres necessaris en
desmunt i terraplè d'alçada inferior o igual a 2 m, la
restitució l'estat original i la reposició de la terra
vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal.

Rend.: 32,000 11,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,54281

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 /R x 16,68000 = 0,52125
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 0,66438

Subtotal: 1,72844 1,72844
Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,750 /R x 107,97000 = 2,53055

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

1,000 /R x 65,35000 = 2,04219

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,720 /R x 50,34000 = 1,13265
C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,720 /R x 55,27000 = 1,24358
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,750 /R x 64,86000 = 1,52016

Subtotal: 8,46913 8,46913
Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

0,334      x 3,04000 = 1,01536

Subtotal: 1,01536 1,01536

COST DIRECTE 11,21293
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,22426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43719

P-14 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 8,500 28,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,26000 = 0,50024
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 2,04353

Subtotal: 2,54377 2,54377
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 53,45000 = 6,28824

Subtotal: 6,28824 6,28824
Materials

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 150 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

COST DIRECTE 28,08201
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,56164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,64365

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,000 6,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,26000 = 0,10630
A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 13,97000 = 0,55880
A013U001 h AJUDANT 1,000 /R x 14,81000 = 0,29620
A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 /R x 16,68000 = 0,33360

Subtotal: 1,29490 1,29490
Materials

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,105      x 45,50000 = 4,77750

Subtotal: 4,77750 4,77750

COST DIRECTE 6,07240
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19385

P-15 G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de
prismes de serveis.

Rend.: 1,000 96,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,26000 = 4,25200
A0121000 h OFICIAL 1A 0,250 /R x 16,68000 = 4,17000
A0140000 h MANOBRE 0,380 /R x 13,97000 = 5,30860

Subtotal: 13,73060 13,73060
Maquinària

C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,800 /R x 1,49000 = 1,19200

Subtotal: 1,19200 1,19200
Materials

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 75,72000 = 79,50600

Subtotal: 79,50600 79,50600

COST DIRECTE 94,42860
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,88857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,31717

G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 88,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 2,000 /R x 13,97000 = 1,11760
A0121000 h OFICIAL 1A 3,000 /R x 16,68000 = 2,00160
A013U001 h AJUDANT 2,000 /R x 14,81000 = 1,18480
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 0,85040

Subtotal: 5,15440 5,15440
Maquinària

CZ12U00A h COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

1,200 /R x 13,46000 = 0,64608
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C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 92,28000 = 4,42944
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,200 /R x 6,25000 = 0,30000

C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 4,800 /R x 1,49000 = 0,28608

Subtotal: 5,66160 5,66160
Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 72,71000 = 76,34550

Subtotal: 76,34550 76,34550

COST DIRECTE 87,16150
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,74323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,90473

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 21,26000 = 0,01325
A0121000 h OFICIAL 1A 2,673 /R x 16,68000 = 0,11432
A013U001 h AJUDANT 2,673 /R x 14,81000 = 0,10151

Subtotal: 0,22908 0,22908
Maquinària

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,18000 = 0,00377
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,03000 = 0,00351
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 38,08000 = 0,01845

Subtotal: 0,02573 0,02573
Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,03000 = 0,01030
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,65000 = 0,68250

Subtotal: 0,69280 0,69280

COST DIRECTE 0,94761
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96656

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 24,88 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 2,36222
A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 13,97000 = 4,65667
A013U001 h AJUDANT 3,000 /R x 14,81000 = 4,93667
A0121000 h OFICIAL 1A 4,000 /R x 16,68000 = 7,41333

Subtotal: 19,36889 19,36889
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,25000 = 0,69444
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C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,200 /R x 41,08000 = 0,91289

Subtotal: 1,60733 1,60733
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,28000 = 0,51200
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 18,84000 = 0,56520

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,075      x 1,80000 = 0,13500
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000      x 1,15000 = 1,15000

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,000      x 0,35000 = 1,05000

Subtotal: 3,41220 3,41220

COST DIRECTE 24,38842
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,48777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,87619

G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,26000 = 0,17008
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,37000 = 1,38960

Subtotal: 1,55968 1,55968
Materials

B055U024 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE
BETUM, TIPUS ECI

1,800      x 0,21000 = 0,37800

Subtotal: 0,37800 0,37800

COST DIRECTE 1,93768
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97643

P-16 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa, humectació
i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 19,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 21,26000 = 0,07593
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,12407

Subtotal: 0,20000 0,20000
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 41,99000 = 0,14996
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 56,46000 = 0,40329
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 54,05000 = 0,38607

Subtotal: 0,93932 0,93932
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,050      x 0,80000 = 0,04000
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B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs seleccionat de material i
garbellat.

1,200      x 14,22000 = 17,06400

Subtotal: 17,10400 17,10400
Altres

C1330000 Ut Increment per tria de material 1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 19,24332
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,38487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,62819

P-17 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 17,812 21,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 4,000 /R x 16,68000 = 3,74579
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 1,19358
A0140000 h MANOBRE 6,000 /R x 13,97000 = 4,70582

Subtotal: 9,64519 9,64519
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,25000 = 0,35089

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 46,90000 = 0,66090
C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,000 /R x 1,49000 = 0,08365
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,251 /R x 37,71000 = 0,53140

Subtotal: 1,62684 1,62684
Materials

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,020      x 1,80000 = 0,03600
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus

T-2 sèrie 1a
1,050      x 3,80000 = 3,99000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 81,17000 = 1,70457
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,28000 = 0,12800
B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,000      x 0,35000 = 0,70000
B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA

CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,066      x 45,50000 = 3,00300

Subtotal: 9,56157 9,56157

COST DIRECTE 20,83360
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,41667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,25027
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P-18 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 112,000 30,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 0,18982
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 17,37000 = 0,62036
A0121000 h OFICIAL 1A 2,000 /R x 16,68000 = 0,29786

Subtotal: 1,10804 1,10804
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 70,78000 = 4,42375
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 63,93000 = 0,57080
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 52,89000 = 0,47223
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 60,42000 = 0,53946

Subtotal: 6,00624 6,00624
Materials

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

1,000      x 23,07000 = 23,07000

Subtotal: 23,07000 23,07000

COST DIRECTE 30,18428
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,60369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,78797

P-19 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 447,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 438,24000 = 438,24000

Subtotal: 438,24000 438,24000

COST DIRECTE 438,24000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 8,76480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,00480

P-20 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci Rend.: 600,000 0,35 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 /R x 16,68000 = 0,02780
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,02895

Subtotal: 0,05675 0,05675
Maquinària

C1702DU0 h BITUMINADORA AUTOMOTRIU PER A REG
ASFÀLTIC

1,000 /R x 23,47000 = 0,03912

Subtotal: 0,03912 0,03912
Materials
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B055U024 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE
BETUM, TIPUS ECI

1,200      x 0,21000 = 0,25200

Subtotal: 0,25200 0,25200

COST DIRECTE 0,34787
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35483

P-21 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense
separador, tipus 4, per un nivell de contenció N2, un
ample de treball W4 i índex de severitat A,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi. Tot el material
portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

Rend.: 28,377 26,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 0,74920
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,37000 = 1,22423
A0121000 h OFICIAL 1A 2,000 /R x 16,68000 = 1,17560

Subtotal: 3,14903 3,14903
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 38,08000 = 0,67097
C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,27522
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 1,07129
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 0,11629
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 0,18536

Subtotal: 2,31913 2,31913
Materials

BBM21005 m Barrera metàl·lica simple, tipus Tipus 4 segons
descripció dels plànols, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 20,12000 = 20,12000

Subtotal: 20,12000 20,12000

COST DIRECTE 25,58816
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,51176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,09992

P-22 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m,
separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

Rend.: 1,861 359,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 11,42397
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PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,37000 = 18,66738
A0121000 h OFICIAL 1A 2,000 /R x 16,68000 = 17,92585

Subtotal: 48,01720 48,01720
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 42,96000 = 23,08436

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 4,19667
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 2,82644
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 1,77324
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 30,40000 = 16,33530
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 38,08000 = 10,23106
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 35,83000 = 9,62654

Subtotal: 68,07361 68,07361
Materials

BBM2U582 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 236,78000 = 236,78000

Subtotal: 236,78000 236,78000

COST DIRECTE 352,87081
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 7,05742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,92823

P-23 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 630,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 3,000 /R x 16,68000 = 0,07943
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,37000 = 0,05514
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 0,03375

Subtotal: 0,16832 0,16832
Maquinària

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240
C1B0AU20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura

termoplàstica
1,000 /R x 39,74000 = 0,06308

C1B02AU5 H Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 43,46000 = 0,06898

Subtotal: 0,14446 0,14446
Materials

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200
B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460

Subtotal: 0,60660 0,60660
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COST DIRECTE 0,91938
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93777

P-24 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 398,759 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 0,05332
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,37000 = 0,08712
A0121000 h OFICIAL 1A 3,000 /R x 16,68000 = 0,12549

Subtotal: 0,26593 0,26593
Maquinària

C1B02AU5 H Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 43,46000 = 0,10899

C1B0AU20 H Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 0,09966

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01959

Subtotal: 0,22824 0,22824
Materials

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,200      x 1,84000 = 2,20800
B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,91000 = 0,21840

Subtotal: 2,42640 2,42640

COST DIRECTE 2,92057
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97898

P-25 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 16,558 17,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 17,37000 = 2,09808
A0121000 h OFICIAL 1A 3,000 /R x 16,68000 = 3,02210
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 21,26000 = 1,28397

Subtotal: 6,40415 6,40415
Maquinària

C150U004 H Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,47168
C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar

marques vials
1,000 /R x 17,33000 = 1,04662

Subtotal: 1,51830 1,51830
Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 2,77000 = 8,31000
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B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680

Subtotal: 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 16,66925
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,33339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,00264

P-26 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 57,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h AJUDANT 1,000 /R x 14,81000 = 3,70250
A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 /R x 16,68000 = 4,17000

Subtotal: 7,87250 7,87250
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 38,08000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000
Materials

BBM1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 46,23000 = 46,23000

Subtotal: 46,23000 46,23000

COST DIRECTE 56,48250
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,12965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,61215

P-27 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 72,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h AJUDANT 1,000 /R x 14,81000 = 3,70250
A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 /R x 16,68000 = 4,17000

Subtotal: 7,87250 7,87250
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 38,08000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000
Materials

BBM1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

1,000      x 60,46000 = 60,46000

Subtotal: 60,46000 60,46000
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COST DIRECTE 70,71250
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,41425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,12675

P-28 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 51,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 5,79000
A0121000 h OFICIAL 1A 1,000 /R x 16,68000 = 5,56000

Subtotal: 11,35000 11,35000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 38,08000 = 2,53867
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,250 /R x 42,96000 = 3,58000

Subtotal: 6,11867 6,11867
Materials

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,120      x 45,50000 = 5,46000

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 8,74000 = 27,96800

Subtotal: 33,42800 33,42800

COST DIRECTE 50,89667
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,01793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,91460

P-29 GD57U515 m Cuneta trepitjable camí depuradora triangular, de
1,15 m d'amplada i 0,18 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants.

Rend.: 24,000 18,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 21,26000 = 0,26575
A013U001 h AJUDANT 2,000 /R x 14,81000 = 1,23417
A0121000 h OFICIAL 1A 2,000 /R x 16,68000 = 1,39000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,72375

Subtotal: 3,61367 3,61367
Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 50,34000 = 0,52438
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,800 /R x 42,96000 = 1,43200

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 37,44000 = 0,78000
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,200 /R x 51,52000 = 0,42933
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Subtotal: 3,16571 3,16571
Materials

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,2244      x 45,50000 = 10,21020

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,03000 = 0,02575
B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,025      x 1,80000 = 0,04500
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
0,240      x 1,15000 = 0,27600

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,750      x 0,35000 = 0,26250
B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,10000 = 0,08250

Subtotal: 10,90195 10,90195

COST DIRECTE 17,68133
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,35363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,03496

P-30 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de
0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 13,000 30,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 1,33615
A013U001 h AJUDANT 2,000 /R x 14,81000 = 2,27846
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 21,26000 = 0,49062
A0121000 h OFICIAL 1A 2,000 /R x 16,68000 = 2,56615

Subtotal: 6,67138 6,67138
Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,275 /R x 51,52000 = 1,08985

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 37,44000 = 2,88000
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 42,96000 = 3,30462

Subtotal: 7,27447 7,27447
Materials

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,320      x 45,50000 = 14,56000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,100      x 1,10000 = 0,11000
B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,125      x 0,35000 = 0,39375
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
0,380      x 1,15000 = 0,43700

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,040      x 1,80000 = 0,07200
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,300      x 1,03000 = 0,30900

Subtotal: 15,88175 15,88175
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COST DIRECTE 29,82760
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,59655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,42415

P-31 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 8,500 55,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,26000 = 0,62529
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 2,04353
A0121000 h OFICIAL 1A 2,000 /R x 16,68000 = 3,92471

Subtotal: 6,59353 6,59353
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 42,96000 = 0,50541

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 35,83000 = 0,42153
C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,200 /R x 41,08000 = 0,96659

Subtotal: 1,89353 1,89353
Materials

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,155      x 45,50000 = 7,05250

B071UC01 m3 Morter M-80 0,006      x 82,16000 = 0,49296
BD52U009 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de

formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim
1,050      x 36,52000 = 38,34600

Subtotal: 45,89146 45,89146

COST DIRECTE 54,37852
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,08757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,46609

P-32 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada
d'obres de drenatge transversal amb parets, solera i
talons de formigó, inclòs excavació, encofrat i
connexions amb desgüassos i amb l'obra de
drenatge, segons plànols

Rend.: 12,000 227,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,37000 = 4,34250
A0121000 h OFICIAL 1A 11,000 /R x 16,68000 = 15,29000
A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 21,26000 = 3,54333

Subtotal: 23,17583 23,17583
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,171 /R x 66,35000 = 0,94549
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PARTIDES D'OBRA

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,281 /R x 2,03000 = 0,21670
C200U003 h Cisalla elèctrica 1,281 /R x 2,18000 = 0,23272
C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,303 /R x 1,49000 = 0,03762
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,623 /R x 53,45000 = 2,77495

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,870 /R x 46,90000 = 7,30858
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,359 /R x 38,08000 = 1,13923
CZ12U00A h COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE

CABAL
0,151 /R x 13,46000 = 0,16937

Subtotal: 12,82466 12,82466
Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

138,125      x 0,65000 = 89,78125

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 6,080      x 1,28000 = 7,78240
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 5,125      x 1,03000 = 5,27875
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra
0,764      x 72,71000 = 55,55044

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,700      x 1,65000 = 12,70500
B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 38,100      x 0,35000 = 13,33500
B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,703      x 1,80000 = 3,06540

Subtotal: 187,49824 187,49824

COST DIRECTE 223,49873
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 4,46997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,96870

P-33 GD78U120 m Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 5,357 272,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,430 /R x 21,26000 = 5,67515
A013U001 h AJUDANT 3,000 /R x 14,81000 = 8,29382
A0140000 h MANOBRE 3,000 /R x 13,97000 = 7,82341
A0150000 h Manobre especialista 3,480 /R x 17,37000 = 11,28385
A0121000 h OFICIAL 1A 5,730 /R x 16,68000 = 17,84140

Subtotal: 50,91763 50,91763
Maquinària

C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 1,200 /R x 41,08000 = 9,20217
CZ12U00A h COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE

CABAL
0,740 /R x 13,46000 = 1,85932

C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,480 /R x 1,49000 = 0,41165

Subtotal: 11,47314 11,47314
Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,600      x 1,15000 = 2,99000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,971      x 66,50000 = 64,57150
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PARTIDES D'OBRA

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,150      x 1,80000 = 0,27000
B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 10,000      x 0,35000 = 3,50000
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,10000 = 0,38500
BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm,

classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica

1,020      x 130,07000 = 132,67140

Subtotal: 204,38790 204,38790

COST DIRECTE 266,77867
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,33557

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,11424

P-34 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

Rend.: 3,500 574,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h AJUDANT 2,940 /R x 14,81000 = 12,44040
A0121000 h OFICIAL 1A 5,870 /R x 16,68000 = 27,97474
A0140000 h MANOBRE 2,940 /R x 13,97000 = 11,73480
A0112000 h Cap de colla 1,470 /R x 21,26000 = 8,92920
A0150000 h Manobre especialista 3,900 /R x 17,37000 = 19,35514

Subtotal: 80,43428 80,43428
Maquinària

CZ12U00A h COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

0,950 /R x 13,46000 = 3,65343

C150GU10 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 1,200 /R x 41,08000 = 14,08457
C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 1,900 /R x 1,49000 = 0,80886

Subtotal: 18,54686 18,54686
Materials

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

3,180      x 45,50000 = 144,69000

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 14,000      x 0,35000 = 4,90000
B0A3UC10 kg Clau acer 0,450      x 1,10000 = 0,49500
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
3,400      x 1,15000 = 3,91000

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,250      x 1,80000 = 0,45000
BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm,

classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

1,020      x 303,46000 = 309,52920

Subtotal: 463,97420 463,97420
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 562,95534
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 11,25911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 574,21445

P-35 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs
formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció
amb escullera i excavació de terreny no classificat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols

Rend.: 8,000 287,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h OFICIAL 1A 4,300 /R x 16,68000 = 8,96550
A0112000 h Cap de colla 1,600 /R x 21,26000 = 4,25200
A0140000 h MANOBRE 4,300 /R x 13,97000 = 7,50888

Subtotal: 20,72638 20,72638
Maquinària

C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,207 /R x 1,49000 = 0,03855
CZ12U00A h COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE

CABAL
0,104 /R x 13,46000 = 0,17498

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,070 /R x 38,08000 = 0,33320
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,084 /R x 66,35000 = 0,69668

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,305 /R x 53,45000 = 8,71903

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,915 /R x 46,90000 = 5,36419
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,248 /R x 2,18000 = 0,06758
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,248 /R x 2,03000 = 0,06293

Subtotal: 15,45714 15,45714
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,740      x 1,28000 = 2,22720
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,350      x 1,65000 = 7,17750
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,496      x 1,03000 = 0,51088
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 13,050      x 3,08000 = 40,19400
B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,326      x 1,80000 = 0,58680
B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA

CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,286      x 45,50000 = 13,01300

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,061      x 72,71000 = 77,14531

B0441000 m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport
a l'obra

4,250      x 16,73000 = 71,10250

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

52,104      x 0,65000 = 33,86760

Subtotal: 245,82479 245,82479
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 282,00831
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 5,64017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,64848

P-36 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta
trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, capa de
neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb
barres d'acer B 500 S, recrescut amb morter de
ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i
rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

Rend.: 8,000 356,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h MANOBRE 6,000 /R x 13,97000 = 10,47750
A0121000 h OFICIAL 1A 5,000 /R x 16,68000 = 10,42500
A0112000 h Cap de colla 2,500 /R x 21,26000 = 6,64375

Subtotal: 27,54625 27,54625
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,158 /R x 38,08000 = 0,75208
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,850 /R x 46,90000 = 4,98313
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,4355 /R x 2,18000 = 0,11867
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,565 /R x 2,03000 = 0,14337
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,455 /R x 53,45000 = 3,03997

CZ12U00A h COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE
CABAL

0,245 /R x 13,46000 = 0,41221

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,180 /R x 66,35000 = 1,49288

C1700006 h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 0,489 /R x 1,49000 = 0,09108

Subtotal: 11,03339 11,03339
Materials

B0DZA000 l DESENCOFRANT 1,343      x 1,80000 = 2,41740
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=

500 N/mm2
98,550      x 0,65000 = 64,05750

B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 82,16000 = 4,10800
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 17,910      x 1,65000 = 29,55150
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 7,164      x 1,28000 = 9,16992
B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA

CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,112      x 45,50000 = 5,09600

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,129      x 1,03000 = 1,16287
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra
1,652      x 72,71000 = 120,11692

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 23,730      x 3,08000 = 73,08840
B0111000 m3 AIGUA 0,365      x 0,80000 = 0,29200
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments

localitzats, procedent de la pròpia obra
4,430      x 0,36000 = 1,59480

Subtotal: 310,65531 310,65531
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 349,23495
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 6,98470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,21965

P-37 GDK2U930 u Broc tipus 29 per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15
de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Rend.: 1,000 2.280,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

860,600      x 0,94761 = 815,51317

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 28,330      x 24,38842 = 690,92394
G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i

horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

18,340      x 1,93768 = 35,53705

G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

6,620      x 87,16150 = 577,00913

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

15,160      x 6,07240 = 92,05758

G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,847      x 8,80431 = 25,06587

Subtotal: 2.236,10674 2.236,10674

COST DIRECTE 2.236,10674
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 44,72213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.280,82887

P-38 GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15
de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Rend.: 1,000 3.035,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

23,180      x 8,80431 = 204,08391

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

12,750      x 6,07240 = 77,42310

G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

8,484      x 87,16150 = 739,47817

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

833,120      x 0,94761 = 789,47284

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 45,980      x 24,38842 = 1.121,37955
G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i

horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

22,990      x 1,93768 = 44,54726
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.976,38483 2.976,38483

COST DIRECTE 2.976,38483
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 59,52770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.035,91253

P-39 GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15
de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons
plànols.

Rend.: 1,000 3.828,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

34,340      x 1,93768 = 66,53993

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 68,680      x 24,38842 = 1.674,99669
G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o

fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

8,260      x 8,80431 = 72,72360

G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

17,150      x 6,07240 = 104,14166

G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

10,302      x 87,16150 = 897,93777

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

988,990      x 0,94761 = 937,17681

Subtotal: 3.753,51646 3.753,51646

COST DIRECTE 3.753,51646
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 75,07033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.828,58679

P-40 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de
l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada

Rend.: 165,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 17,19000 = 0,10418
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 21,26000 = 0,02577

Subtotal: 0,12995 0,12995
Materials

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,100      x 0,50000 = 0,05000
BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 1,000      x 0,07000 = 0,07000

Subtotal: 0,12000 0,12000
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COST DIRECTE 0,24995
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,00500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25495

P-41 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 17,19000 = 0,21118
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,26000 = 0,06529

Subtotal: 0,27647 0,27647
Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 46,14000 = 0,56683
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 42,96000 = 0,52776

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 46,90000 = 1,15233

Subtotal: 2,24692 2,24692

COST DIRECTE 2,52339
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57386

P-42 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 1,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 20,08000 = 0,17017
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 21,26000 = 0,04504

Subtotal: 0,21521 0,21521
Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 48,90000 = 0,41441

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 46,90000 = 0,39746

Subtotal: 0,81187 0,81187
Materials

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 2,86000 = 0,08580
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,36000 = 0,72000

Subtotal: 0,80580 0,80580

COST DIRECTE 1,83288
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86954
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P-43 GR6PU004 u Tranplantament d'exemplar de Quercus sp de
diàmetre inferior a 30 cm des de la seva ubicació
original fins al viver d'obra, amb màquina
arrencadora-transplantadora sobre camió (diàmetre
del pa de terra de 225 cm i pes de 9,5 Tn). Inclòs la
poda, repicat, protecció del pa de terra, col·locació
d'anclatges, tractaments previs i manteniment en
viver d'obra incloent-hi els mitjans auxiliars
necessaris per a la correcta execució.

Rend.: 1,000 182,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,500 /R x 21,26000 = 31,89000
A0160000 h Peó 1,500 /R x 17,19000 = 25,78500

Subtotal: 57,67500 57,67500
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,500 /R x 42,96000 = 64,44000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,500 /R x 38,08000 = 57,12000

Subtotal: 121,56000 121,56000

COST DIRECTE 179,23500
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 3,58470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,81970

P-44 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 294,428 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 21,26000 = 0,02888
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 20,08000 = 0,13640

Subtotal: 0,16528 0,16528
Maquinària

CR71U010 H Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 32,95000 = 0,11191

Subtotal: 0,11191 0,11191
Materials

B0111000 m3 AIGUA 0,018      x 0,80000 = 0,01440
BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies

herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,22000 = 0,09660

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,76000 = 0,12160

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 7,33000 = 0,23456
BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,04000 = 0,12080
BR3B6U00 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2mgo) gr o similar
0,020      x 0,86000 = 0,01720

Subtotal: 0,60516 0,60516
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,88235
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90000

P-45 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de
diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim
d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per
a canal d'aigües baixes

Rend.: 1,000 38,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20
MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,300      x 45,50000 = 13,65000

Subtotal: 13,65000 13,65000
Partides d'obra

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 1,000      x 24,38842 = 24,38842

Subtotal: 24,38842 24,38842

COST DIRECTE 38,03842
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,76077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,79919

P-46 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les
zones ocupades per a activitats auxiliars d'obra i
abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge
previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar,
retirada de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del
terreny, restauració de la capa superficial de terra
vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i
hidrosembra i plantacions dels nous talussos
generats.

Rend.: 87,061 4,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 20,08000 = 0,46129
A0112000 h Cap de colla 0,650 /R x 21,26000 = 0,15873
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,37000 = 0,19952

Subtotal: 0,81954 0,81954
Maquinària

CR71U010 H Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 32,95000 = 0,37847
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
1,000 /R x 60,85000 = 0,69894

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 37,44000 = 0,43004
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 50,34000 = 0,57822

Subtotal: 2,08567 2,08567
Materials

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,050      x 7,33000 = 0,36650
B0111000 m3 AIGUA 0,018      x 0,80000 = 0,01440
BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2mgo) gr
0,050      x 0,79000 = 0,03950
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PARTIDES D'OBRA

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,04000 = 0,12080
BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
0,220      x 0,76000 = 0,16720

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,120      x 3,22000 = 0,38640

Subtotal: 1,09480 1,09480

COST DIRECTE 4,00001
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,08001

P-47 PART0001 ud Reposició escomesa particular. Servei afectat
particular PA4

Rend.: 1,000 950,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-48 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del
desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació
de la direcció de l'obra

Rend.: 1,000 4.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-49 PPA10003 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'habilitació
d'un viver temporal d'obra i el manteniment de tota la
planta del viver fins al moment del seu trasplantament
en les zones a restaurar.

Rend.: 1,000 502,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-50 PPA12002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a restaurar
les zones afectades en els treballs de reposició dels
serveis afectats.

Rend.: 1,000 12.390,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-51 PPA14002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja
final dels treballs de l'obra del desglossat nº 3.

Rend.: 1,000 6.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-52 PPA91002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i
salut de l'obra.

Rend.: 1,000 15.047,99 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-53 PPAR0003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de
residus de l'obra.

Rend.: 1,000 1.970,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-54 SAIGUA001 ut Excavació de cala d'empalmament de canonada
d'aigua, inclòs el tapat, piconatge i tancat

Rend.: 1,000 475,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-55 SE0CCEMT Ut Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja
tensió, aïllament sec, inclòs el tapat, piconatge i tancat

Rend.: 1,000 373,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-56 SE0CDPA2 M2 Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada
sobre solera de formigó, inclòs el transport de runes a
l'abocador.

Rend.: 1,000 51,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-57 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a
la rasa, per a pas de tráfic rodat de l'obra i protecció
provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes
al paviment.

Rend.: 1,000 27,34 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-58 SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous
amb tanques i enllumenat, inclós neteja diaria de la
via pública.

Rend.: 1,000 3,73 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-59 SE23S130 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia
subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,20 x 1,00 m
de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord
amb les prescripcions tècniques de la companyia
titular, totalment acabada i plena de sorra.

Rend.: 1,000 430,90 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-60 SE23S132 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia
subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,80 x 1,00 m
de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord
amb les prescripcions tècniques de la companyia
titular, totalment acabada i plena de sorra.

Rend.: 1,000 523,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-61 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

Rend.: 1,000 4,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 SOREA200 ml Subministre i col·locació de canonada de polietilè
PE-100 de 200 mm de diàmetre exterior PN-10 en
barra soldada per testa. Col·locada al fons de la rasa
i provada. Inclou p.p. de cotzes, maniguets i cinta
senyalitzadora.

Rend.: 1,000 39,04 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 STARRRDM ud Subministrament i col·locació d'arqueta de registre
prefabricada tipus DM complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra,
col·locació de marc i tapa tipus D-400, rebliment,
piconatge amb material provinent de l'excavació,
càrrega i transport a l'abocador.

Rend.: 1,000 913,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-64 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de
diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mecànica
en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport
de terres a l'abocador.

Rend.: 1,000 31,61 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-65 STC215QC Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de
diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mecànica
en terreny compacte o en presencia d'aigua i serveis
entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport
de terres a l'abocador.

Rend.: 1,000 79,14 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-66 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de
diàmetre, incloent l'excavació mecànica en terres fins
a 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la
companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport
de terres a l'abocador.

Rend.: 1,000 29,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-67 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de
gruix) sobre subbase, en calent a mà, estès i
compactat per a superficies inferiors a 50 m2 o
longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic,
excavació caixa, retall de sobreamplades, càrrega a
mà i transport a l'abocador.

Rend.: 1,000 51,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-68 STCETABL M3 Abocament de runes provinents de la rasa en
abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia
municipal, inclós tràfec simple de terres dins de l'obra
per al seu acopi temporal.

Rend.: 1,000 17,78 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-69 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes, maniguets,...)

Rend.: 1,000 3,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-70 STCVTPV2 ml Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes, maniguets,...)

Rend.: 1,000 2,16 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en
terreny compacte.

Rend.: 1,000 273,58 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-72 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. Rend.: 1,000 55,58 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 TAPA0001 Ud Substitucio de la tapa existent a l'arqueta 543H per
una tapa de fosa per resistir trànsit

Rend.: 1,000 600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37

ALTRES

C1330000 Ut Increment per tria de material 1,00000 €
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1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
Al Document nº 4 Pressupost figuren els amidaments i els quadres de preus de totes les unitats d’obra 
que intervenen en el Projecte com a punt de partida per la determinació del Pressupost del Projecte 
de Construcció. 
 
Aplicant als esmentats amidaments els preus del quadre de preus, s’obté per el projecte “MILLORA 
GENERAL. NOU RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32, BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS 
AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA – LLORET DE MAR” un pressupost 
d’Execució Material de SIS-CENTS NORANTA MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CENTIMS (690.404,57 €). 
 
 

2 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
Incrementada la suma del Pressupost d’Execució Material de les obres en un 13% de Despeses 
Generals i un 6% de Benefici Industrial, d’acord amb la legislació vigent, s’obté un Pressupost 
d’Execució més Despeses d’estructura  de VUIT-CENTS VINT-I-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-
UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (821.581,43 €) 
 
 

3 PRESSUPOST DE LICITACIÓ AMB IVA 
 
Considerant el Pressupost d’Execució del apartat precedent un increment en el 21% corresponent a 
l’Import sobre el Valor Afegit, s’obté un pressupost Base de Licitació amb IVA de NOU-CENTS 
NORANTA-QUATRE MIL CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
(994.113,53 €). 
 
 

4 PRESSUPOST D’INVERSIÓ 
 
Afegint al Pressupost Base de Licitació les despeses de redacció del Projecte, els visats, la direcció 
d’obra, la valoració dels excedent d’assaigs de contrast del Pla de Qualitat a càrrec d’INVICAT, l’1% 
del P.E.C. per Treballs de Conservació y Enriquiment  del Patrimoni Històric. Decret 175/1994 de 28 
de maig, Generalitat de Catalunya, l’import corresponent de control de qualitat, l’import 

d’expropiacions i/o indemnitzacions i l’import de les reposicions dels serveis que realitzaran les 
companyies subministradores s’obté el Pressupost d’Inversió de les obres corresponents al projecte 
“MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32, BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE 
SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA – LLORET DE MAR”. 
 
 

PRESSUPOST D’INVERSIÓ 
 
Pressupost d’Execució Material 690.404,57€ 

13% Despeses Generals  89.752,59 € 

6% Benefici Industrial  41.424,27 € 
 
Pressupost Base de Licitació sense IVA 821.581,43 € 

21% I.V.A.  172.532,10 € 

 
Pressupost Base de Licitació(IVA inclòs) 994.113,53 € 

3% Estudis, Projectes i Visats.  29.823,41 € 

5% Direcció de les obres.  49.705,68 € 

Servei AT 01.  425.832,08 € 

Servei MT 01.  181.065,50 € 

Servei MT 02, BT 03 i BT 04.  241.485,68 € 

Servei AG 06.  201.946,88 € 

Servei AG 07.  71.686,90 € 

Servei AG 08.  49.790,13 € 

TELEFÒNICA.  21.780,00 € 

1% Excedent del Contrast de Control de Qualitat.  0,00 € 

1% Acció cultural.  9.941,14 € 

 
Pressupost d’inversió 2.277.170,92 € 

 
 
TOTAL PRESSUPOST D’INVERSIÓ (IVA inclòs) 2.277.170,92 € 

 
 
El Pressupost d’Inversió del Projecte “MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32, 
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: 
TORDERA – LLORET DE MAR”, té un import de: DOS MILIONS DOS-CENT SETANTA-SET MIL 
CENTSETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIM. (2.277.170,92 €) 
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1 INTRODUCCIÓ 

Tot seguit es descriuran i valoraran el conjunt de mesures correctores que es preveu portar a 
terme per millorar la integració paisatgística i altres requeriments ambientals de les 
actuacions projectades en el “Millora general. Nou ramal de l’Autopista C-32. Reposició de 
serveis afectats i accés a la depuradora. Tram: Tordera – Lloret de Mar”.  

Així, l’objectiu d’aquest annex és el de concretar alguns dels aspectes tècnics que clarifiquen 
l’execució de les mesures correctores, especialment aquelles que fan referència a la 
restauració i revegetació de les superfícies afectades per les obres. L’aplicació d’aquestes 
mesures queden localitzades en els plànols de mesures correctores que es presenten al final 
del present annex. 

El present annex és una particularització de l’annex existent en el Projecte de traçat d’abril de 
2015 particularitzat per les obres que ens ocupen en el aquest projecte complementari. 
Recordem que les obres del present projecte complementari fan referència a l’execució del 
vial d’accés a la depuradora i a les obres mecàniques de les reposicions dels serveis 
existents. 

2 ANÀLISI AMBIENTAL I CLASSIFICACIÓ DEL TERRITORI 

2.1 ANÀLISI AMBIENTAL 

L’àmbit que ocupa aquest projecte se centra en els termes municipals de Tordera (comarca 
del Maresme) en el seu inici, la zona central del projecte s’ubica a Blanes (comarca de la 
Selva), mentre que la part final està ubicada a Lloret de Mar (comarca de la Selva). 

La zona del projecte correspon a un entorn eminentment forestal amb un relleu prou 
accidentat, fora del tram inicial més agrícola, i per tant un relleu més planer. Les zones 
agrícoles corresponen als trams de relleu més planer i les forestals en indrets de relleu més 
accidentat. A més s’han projectat dos túnels en les zones més accidentades per minimitzar 
els moviments de terres, els impactes visuals i paisatgístics i minimitzar l’efecte barrera de la 
carretera en front a la fauna existent. La vegetació de les zones forestals és la pròpia de la 

muntanya baixa de la Selva per tant dominada per boscos mixts de pi i sureda, amb 
vegetació de ribera seguint les rieres més importants. Tot i així, malgrat el relleu accidentat 
que presenta hi ha trams urbanitzats amb presència de masies i sobretot urbanitzacions.  

A la zona de projecte es troba fora dels límits de qualsevol figura de protecció com zones 
PEIN o a la Xarxa Natura 2.000. 

Hi ha presència d’alguns Hàbitats d’Interès Comunitari, com és el cas de les suredes i 
pinedes mediterrànies essent, tots ells, hàbitats No Prioritaris. Al voltant dels cursos fluvials, 
dins de la zona de projecte només hi trobem restes molt puntuals i localitzats d’Hàbitats 
d’Interès Comunitari de vernedes, freixenedes i altres boscos de ribera i es dóna sobretot a 
l’entorn de la riera de Salomó i de Passapera, però en un tram situat a poc més d’un 1km al 
sud de la zona de projecte. A continuació d’aquest annex s’adjunten plànols dels hàbitats 
d’interès comunitari de l’entorn del projecte. 

L’estat de conservació d’aquests hàbitats és relativament més bo quan més allunyats de les 
planes agrícoles estan (zones freqüentades). En aquells trams més propers a zones 
habitades o espais conreats i en zones situades sota les línies elèctriques, aquestes zones 
boscoses presenten un grau de conservació pitjor. En general, es pot afirmar que les zones 
forestals de l’entorn del projecte estan prou ben conservades.  

A nivell geològic, la zona d’estudi queda compresa pel batòlit granític de la serralada litoral 
(Turó de Sant Pere i els Tres Turons) està format a la seva part nord per materials 
metamòrfics, concretament leucogranit de gra gros i mitjà. La part sud està formada per 
granodiorita i granit biotític. Aquests materials un cop meteoritzats originen el sauló sorrenc 
característic a tota la zona. Aquest sauló esdevé, finalment, una de les fonts principals dels 
materials al·luvionars de les zones fluvials. 

Les parts planeres de l’entorn de projecte corresponen a la plana al·luvial de la Tordera, la 
plana al·luvial de la Riera de Lloret i la plana al·luvial de la riera de Tossa, per tant materials 
sedimentaris detrítics quaternaris que constitueixen la tercera terrassa fluvial, on dominen les 
graves i sorres. A la resta de la plana apareixen materials més fins; predominant les textures 
llimoses. 
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La plana corresponent a Lloret també està formada per materials detrítics quaternaris, que 
conformen una terrassa al·luvial indiferenciada, cosa que també passa en els trams finals de 
les rieres d’en Passapera i dels Tres Turons, situades al sud de la de Lloret. 

Pel que fa a nivell edafològic, a l’entorn de projecte hi ha tres tipologies bàsiques: 

 Sòls sobre materials granítics a zones amb bona cobertura vegetal, i per tant, ben 

conservats. Són Alfisols, i són els sòls més desenvolupats de l’àrea, els que presenten 
una major diferenciació d’horitzons, amb un horitzó vermellós d’acumulació d’argila. Es 
troben a les zones on està més conservada la coberta vegetal.  

 Sòls sobre materials granítics a zones de coberta vegetal pobre, i per tant, mal 

conservats. Són Entisols, i es troben en els sòls on l’horitzó d’acumulació d’argila s’ha 
perdut per efecte dels processos d’erosió. Són els més abundants, i es donen on s’ha 
perdut part o tota la cobertura vegetal. 

 Sòls sobre la plana al·luvial. Es troben a les parts baixes i replans de vessants on 
s’acumula el sauló arrossegat de la degradació dels granits. Són els sòls agrícoles. Es 
tractaria d’Alfisols quan es troben poc degradats, i d’Entisols quan hi ha processos 
d’erosió d’argiles, amb migració predominant del sauló. 

Pel que fa a la hidrogeologia de la zona, la tipologia de materials geològics fa que el terreny 
sigui molt permeable. A l’entorn de batòlit granític (Turó de St. Pere i Tres turons), és la part 
menys permeable per la poca porositat dels materials granítics i l’elevada densitat de la roca. 
En aquells punts on es produeixen diàclasis o fragmentacions de la roca mare és per on 
poden circular les aigües a nivell subterrani. 

A les parts baixes de valls i planes, on s’acumula el sauló i els materials al·luvials, es genera 
un subsòl extremadament permeable i és on s’acumulen les aigües freàtiques. Això provoca 
que s’explotin múltiples pous i surgències, en especial a l’entorn del Tordera.  

A l’oest de la zona de projecte (fora de l’àmbit d’afectació del mateix), és on trobem aqüífer 
protegit dels Aqüífers del Baix Tordera. La sobreexplotació d’aquests aqüífers supera 
freqüentment la capacitat dels recursos subterranis i comporta dos impactes negatius de 

gran transcendència: l’inici de processos de salinització dels aqüífers deltaics i un descens 
significatiu del nivell piezomètric.  

A nivell hidrològic, a la zona apareixen tot un conjunt de torrents de règim estacional. Que 
neixen en la Serralada Litoral i desemboquen directament al mar mediterrani amb un 
recorregut molt curt i que a vegades acaba en una rambla urbana dins els nuclis costaners.  

Aquests sistemes tenen un interès indirecte associat, ja que creen unes condicions 
ombrívoles i, juntament amb la presència de nivells freàtics importants, mantenen una 
vegetació de ribera molt estructurada a l’entorn del seu curs. Els cursos de l’entorn de 
projecte són cursos estacionals, amb un freàtic important, amb poc pendent i que sostenen 
boscos de ribera molt ben desenvolupats. 

Els principals torrents interceptats pel present projecte són la riera de Sant Daniel,  la riera de 
Salomó, el torrent de Montbarbat,  la riera de Passapera i el torrent de les Ànimes. Són tots 
cursos de caire estacional i presenten una llera fluvial força tancada i fonda. També 
s’intercepten altres petits cursos fluvials, de molta menor entitat que els anteriors, i que són 
afluents d’aquests, essent també de caire estacional i que només porten aigua en moments 
de grans avingudes. 

La vegetació natural és típicament mediterrània, però es poden detectar algunes espècies 
de la muntanya mitjana humida com la moixera de pastor o fins hi tot el grèvol (protegit per la 
legislació actual) en zones ombrívoles i humides. El domini de la vegetació natural es 
presenta als indrets menys favorables per al seu ús com explotació agrària (pel seu relleu 
més abrupte o per tenir un pitjor drenatge). 

Es tracta d’un terreny muntanyós, on predomina principalment la surera (Quercetum ilicis 

galloprovinciale suberotosum) amb un estrat arbori amb pi pinyer (Pinus pinea) com a 
dominant, i brolles silicícoles d’estepes i brucs (Cisto-Sarothamnetum catalaunici, Lavandulo-

Ericetum scopariae, Calicotomo-Cistetum crispi i Ericeto arboreo-cinereae).  

Cal destacar també de manera molt puntual la presència en alguns punts més humits 
propers a rieres, d’espècies poc comunes a la major part d’ambients mediterranis: herba de 
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Santa Margarida (Centaurium erythraea), i serranes (Cyperus eragrostis i Cyperus 

alternifolius).  

Puntualment, a les rieres i fondals humits es desenvolupen formacions de verneda (Alnus 

glutinosa) amb bosquines de llorer (Laurus nobilis), una espècie extramediterrània, d’afinitats 
atlàntiques que, en l’actualitat es considera gairebé una espècie relictual.  

El tipus de vegetació susceptible de ser afectada pels traçats descrits es pot agrupar en els 
següents conjunts: 

– Pineda i boscos mixts de surera i pi (sobretot pi pinyer). 

– Vegetació de ribera ben conservada: a l’entorn de la riera de Passapera, sobretot en 
punts allunyats de camins transitats. 

– Vegetació de ribera antropitzada: riera de Sant Daniel i punts concrets de la riera d’en 
Passapera. 

– Basses formades de forma accidental: bogues, serranes i joncs. Destacables per la 
vegetació trobada en aquests punts. 

– Vegetació ruderal, arvense i de conreus. 

– Vegetació d’erms. 

– Vegetació ruderal i de zones enjardinades. 

Els principals elements d’interès pel que respecta a la vegetació són els següents: 

 Riera d’en Passapera. Els motius fonamentals de la seva consideració com a zona 
d’interès floristicobotànic són:  

 El punt de verneda més proper a Lloret es troba a l’extrem marítim de la seva 
distribució, fora de la zona de projecte. 

 Bon estat de conservació. Inclou la presència puntual de llorer (Laurus nobilis). 

 Presència d’espècies poc comunes a la major part d’ambients mediterranis: herba 
de Santa Margarida (Centaurium erythraea), i serranes (Cyperus eragrostis i 
Cyperus alternifolius). 

 Torrent de Salomó. Es tracta d’un torrent d’unes característiques molt semblants a les de 
la Riera d’en Passapera. El seu interès es basa en: 

 És un hàbitat protegit per la directiva d’hàbitats, però fora de al zona d’afectació. 

 Bon estat de conservació i elevat grau de naturalitat 

 Presència d’espècies poc comunes a la major part d’ambients mediterranis: herba 
de Santa Margarida (Centaurium erythraea), i serranes (Cyperus eragrostis i 
Cyperus alternifolius). 

 Boscos mixts de sureda i pi. L’interès d’aquest espai es deu a: 

 Presència de galzeran (Ruscus aculeatus) (espècie amb recol·lecció regulada). 

 Importància cabdal en la protecció contra l’erosió. 

A nivell faunístic, cal destacar la importància que té l’elevada diversitat d’hàbitats que hi ha 
a la zona d’estudi. Les rieres constitueixen corredors biològics de gran valor. La comunitat de 
carnívors, en particular, està molt ben estructurada, malgrat que el fet de disposar de territori 
força fragmentat i amb una pressió antròpica prou destacable, que són factors limitants per a 
la fauna.  

Els principals punts d’interès són: 

 Riera de Sant Daniel i Torrent de Salomó. Es tracta de torrents, la conservació dels quals, va 
molt lligada a la conservació dels espais humits dels prats d’en Gai. Tenen una funció 
important com a corredor biològic. Són l’hàbitat potencial de la tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa) i la seva possible comunicació amb les poblacions de La Tordera. Aquesta espècie 
està protegida per la directiva d’hàbitats, així com altres espècies que possiblement es trobin 
a la zona: reineta (Hyla meridionalis) i gripau corredor (Bufo calamita). 
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 Riera d’en Passapera i altres cursos menors. Els cursos d’aquest tram presenten una 
vegetació de ribera més o menys alterada, però són els únics punts humits de la zona. En 
conjunt, aquests espais es presenten com a zona de refugi, de nidificació i com a corredor 
biològic. Possiblement s’hi trobin les següents espècies protegides per la directiva d’hàbitats: 
reineta (Hyla meridionalis) i gripau corredor (Bufo calamita). 

 Bosc mixt de sureda i pi. Aquesta zona es considera un important corredor biològic entre el 
Montnegre-Corredor i les serres de Cadiretes i Gavarres. A més a més, constitueix una zona 
de refugi faunístic. S’hi poden arribar a trobar les següents espècies protegides per la 
directiva d’hàbitats: esparver (Accipiter gentilis), astor (Accipiter nisus) i enganyapastors 
(Caprimulgus europaeus). 

 Els marges dels camps de conreu suposen elements de gran valor per a la protecció de 
rèptils i insectes. Als mateixos conreus es poden trobar espècies protegides, com el xoriguer 
(Falco tinnunculus). També està protegida de la mateixa manera l’òliba (Tyto alba), que es 
refugia a les construccions desocupades. 

Pel que fa al patrimoni cultural, a la zona d’estudi no hi ha identificat cap element catalogat 
a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Servei d’Arqueologia, Direcció General 
del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). 

Sí que hi ha, però, elements d’interès històrico-artístic protegits pel Pla General d’Ordenació 
de Lloret de Mar: 

– L’Àngel o Pedró de la Mare de Déu de Gràcia. 

– Viaducte, Calvari, Capella i Camí: viaducte sobre la Riera d’en Passapera, al camí 
de Sant Pere del Bosc. Al costat se situa la capella o oratori de la Mare de Déu de 
Gràcia, d’uns 4 m d’alçada. 

– Santuari i Asil de Sant Pere del Bosc: convent benedictí originari, possiblement, dels 
segles XI-XII. 

– Ermita de la Mare de Déu de les Alegries, amb un campanar del s. XI. 

Cap d’aquests elements es veu directament afectat per les obres del present projecte, ja que 
es troben prou allunyats de la zona d’afectació. 

Referent al paisatge de l’entorn de projecte, a tota l’àrea es distingeixen tres unitats 
paisatgístiques: 

 Plana al·luvial conreada:  

Són terrenys que ocupen la plana al·luvial de La Tordera i les zones litorals corresponents a 
la riera de Lloret, riera d’en Passapera, torrent dels Tres Turons, rieres de Can Sota i 
d’Aiguabona i riera de Can Samada. 

Sense valorar el nombre potencial d’observadors, aquest tipus de paisatge és relativament 
poc vulnerable degut a la seva elevada complexitat. Les estructures lineals que marquen els 
límits dels conreus, però, aporten una característica fràgil que pot ser fàcilment trencada per 
una infraestructura lineal de les característiques d’una autopista. 

Muntanya baixa forestal 

Dins del primer àmbit, la unitat comprèn totes les muntanyes cobertes de bosc que s’estenen 
entre la plana de La Tordera i plana de Lloret, és a dir: els Tres Turons, Sant Pere del Bosc i 
l’Àngel. El pendent se situa entre el 9 i el 50 %, essent majoritàriament al voltant del 25 %. Al 
segon àmbit, aquesta unitat comprèn els vessants muntanyosos que delimiten les conques 
de drenatge de les rieres de Can Sota i d’Aiguabona. 

Sense valorar el nombre potencial d’observadors, aquest tipus de paisatge és relativament 
molt vulnerable degut a la seva baixa complexitat i a l’elevada homogeneïtat visual. 
Qualsevol actuació sobre ell que suposi la tala d’arbres implica un canvi important de les 
seves característiques 

 Zona de transició 

Són terrenys conreats en vessants, amb pendent entre el 6 i el 9 %, però a vegades 
superiors, fins el 25 %. S’intueix com un mosaic d’interfase amb unes característiques 
paisatgístiques intermèdies entre els conreus i els boscos. 
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L’elevada complexitat i diversitat d’aquesta unitat fa que sigui el paisatge menys vulnerable, 
sense tenir en compte en número potencial d’observadors. Aquesta complexitat fa que tingui 
més capacitat d’absorbir modificacions sense variar tant les seves característiques com en 
els casos anteriors. 

Pel que respecta als paisatges destacables pel número potencial d’observadors, a 
continuació s’indiquen els observatoris des d’on es veu àmpliament la zona afectada: 

– Camí de Sant Pere - GR-92 (Lloret de Mar) 

– Camí Vell de Lloret a Tossa –GR 92 

– Urbanització de Sant Daniel (Lloret de Mar) 

– Urbanització els Pinars (Lloret de Mar) 

– Urbanització Rocagrossa - Puig de Castellet (Lloret de Mar) 

– Veïnat de Valldolig (Blanes) 

– Càmping de Can Samada 

A dins l’entorn del projecte, els usos del sòl bàsicament es diferencien entre les parts baixes 
de la plana al·luvial del Tordera i de la riera de Lloret a unes característiques més agrícoles i 
tota la zona de Sant Pere del Bosc i de l’Àngel de Lloret de tipus més forestal.  

Els principals usos del sòl a la zona són els següents: 

- Zones arbrades i boscos. Corresponen a la major part de la zona estudiada. 

- Torrents, rieres i zona d’influència. 

- Conreus. Abundants a les planes del curs baix dels rius i rieres, als extrems de la zona 
d’estudi. 

- Erms. Especialment conreus abandonats a les zones forestals més desfavorables. També 
zones desforestades sense un ús clar del sòl, com al nord de l’Àngel de Lloret 

- Àrees recreatives. S’inclouen els càmpings. 

- Zones urbanes, industrials i edificis aïllats, incloses també les explotacions ramaderes i 
l’EDAR de Lloret de Mar. 

2.2 CLASSIFICACIÓ TERRITORIAL 

La ubicació d’activitats auxiliars d’obra, com ara nous abocadors de terres, zones d’acopi 
temporal, instal·lacions auxiliars,... haurà de ser en zones de mínima afecció ecològica i 
paisatgística de manera que l’impacte que generin sobre l’entorn sigui mínim. 

Per tal de delimitar aquests espais, s’ha classificat l’entorn del projecte segons la fragilitat del 
medi de la següent manera: 

- Zones excloses. Correspon a Espais Naturals de Protecció Especial, Jaciments 
arqueològics, Rius i rieres amb vegetació natural, llacunes i aiguamolls i zones inundables, 
penya-segats, coves i avencs. En aquest tram de projecte, trobem com a zones excloses 
només l’entorn de les principals rieres i cursos fluvials. 

- Zones restringides. En general, correspon espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, no 
declarats de Protecció especial (ZEPA, LIC), àrees de conreu d’elevada productivitat, àrees 
amb vegetació natural desenvolupada i ben conservada i àrees d’elevada qualitat i fragilitat 
paisatgística, així com zones amb un relleu accidentat. En aquest cas, correspon a tots els 
hàbitats d’interès comunitari de l’entorn de projecte i a les zones forestals. 

- Zones admissibles. Són la resta de sectors del territori (camps de conreu, terrenys erms, 
espais degradats...). 

Per a poder ubicar abocadors, s’utilitzaran única i exclusivament espais classificats com a 
zones admissibles, sempre que siguin espais prèviament aprovats per la direcció d’obra i la 
direcció mediambiental. Per a acopis temporals de terres i instal·lacions auxiliars d’obra, en 
general es preveuran en zones admissibles, però també es poden arribar a situar en zones 
restringides en tractar-se d’afectacions temporals, sempre essent aprovades per la direcció 
d’obra i la direcció mediambiental. 
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A partir d’aquesta classificació es valorarà individualment per cada cas la idoneïtat per situar 
les activitats auxiliars d’obra en l’espai proposat, i un cop aprovat aquell espai, es presentarà 
tota la documentació requerida en funció de l’activitat que s’hi porti a terme (permisos, 
projecte d’abocador, pla d’accessos,...). 

Com a apèndix al present annex, s’adjunten els plànols de Classificació territorial de l’entorn 
del projecte. 

 

3 PROPOSTA D’ACTUACIONS PREVENTIVES I CORRECTORES 

 

3.1 MESURES CORRECTORES INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

3.1.1 PÀRQUING DE MAQUINÀRIA, ZONA DE TREBALL I RESTA DE L’EQUIPAMENT 
D’OBRA 

 Mesures prèvies 

És convenient situar-la en una zona de nul interès socioeconòmic, com són àrees 
degradades o abandonades, camps de conreu sense cultivar o prats de pastura i evitant 
possibles afeccions a la flora i la fauna o indrets d’especial interès paisatgístic. En aquest cas 
serà important no afectar terrenys situats vora zones urbanes per minimitzar les molèsties 
causades a la població propera a la zona de projecte, i també lluny dels hàbitats protegits i 
espais naturals interessants que trobem al voltant de la zona de projecte.  

Hauria d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per tal de reduir el trànsit 
de vehicles per dins de zones urbanes i alienes a la traça i també és important que sigui de 
fàcil accés des de l’obra.  

Cal que sigui una zona estable geològicament que no pugui sofrir efectes relacionats amb 
augments dels processos erosius, i contaminants de les aigües tant les superficials com les 
subterrànies. 

També caldrà que els futurs pàrquings i zones de treball no s’instal·lin en terrenys que puguin 
representar un impacte visual important des del punt de vista paisatgístic, ni en àrees que 
tinguin una vegetació interessant ni prop de comunitats vegetals destacades, a més d’estar 
allunyades de cursos fluvials propers. En aquest entorn és especialment important que 
aquestes activitats auxiliars estiguin fora dels hàbitats d’interès comunitari detectats a la zona 
propera a l’obra. 

Per portar a terme els canvis d’oli i neteja de la maquinària utilitzada per a la construcció 
recomanem per fer servir només les instal·lacions del parc de maquinària on caldrà adequar 
un punt i impermeabilitzar-lo per poder executar aquesta operació sota el màxim control i 
evitar contaminacions innecessàries del terres. Si per alguna raó es fa necessari portar a 
terme aquesta operació a peu d’obra es prendran les mesures oportunes per evitar que es 
puguin generar possibles contaminacions de sòls i cursos fluvials per vessaments 
incontrolats d’oli. 

També es fa necessari disposar dins el parc de maquinària i la zona de treball una àrea 
específica destinada a portar a terme la recollida selectiva dels diferents residus generats 
durant l’obra. En concret caldrà disposar de contenidors específics per a cada tipus de 
material (cartó, fusta, plàstics, ferralla...) i en el cas dels residus perillosos hauran d’estar 
guardat en contenidors tancats i separats del terra per algun material impermeable i no 
podran estar al descobert a l’exterior. 

Degut a que la major part del projecte transcorre per zones forestals, es recomana que hi 
hagi zones localitzades d’activitat d’obra, a cada extrem del projecte, ja que és en aquests 
trams on trobem alguns camps de conreu i zones aptes per a poder-hi ubicar aquestes 
activitats. Puntualment, també es pot localitzar algun d’aquests equipaments en terrenys 
degradats que es puguin trobar en el tram central ja en zones més allunyades, on es puguin 
trobar parcel·les improductives. S’adjunten al present document plànols d’ubicació 
d’instal·lacions auxiliars i parc de maquinària i d’acopis temporals de terres vegetals. 
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 Mesures durant la construcció 

Una vegada seleccionada i delimitada l’àrea escollida com a parc de maquinària o zona de 
treball, es procedirà a la retirada d’una capa d’uns 30 cm de terra vegetal que es conservarà 
en un costat de la parcel·la perfectament acopiada, apilonada i separada per tal de no 
contaminar-la ni afectar-la amb els treballs propis de l’obra.  

Per evitar l’emissió de pols pel pas o circulació de maquinària i protegir la qualitat de l’aire es 
procedirà, periòdicament, regar les superfícies de nova ocupació. L’actuació s’intensificarà en 
les èpoques caloroses i/o de recol·lecció de productes agrícoles. 

 Mesures finals 

Un cop acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions es procedirà al seu 
desmantellament, amb la recuperació del sòl original amb la demolició dels paviments, en 
cas que hi foren presents i de les construccions o estructures que s’hagin pogut fer en tota la 
zona de parc de maquinària i àrees de treball. 

En cas de no tenir-hi paviment o una vegada retirat aquest, caldrà restaurar tot el sòl de la 
zona d’afectació mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de subsolador a 
una fondària de 50 – 60 cm. Llavors es passarà a l’estesa de terra vegetal que s’havia retirat 
abans de començar a utilitzar l’àrea escollida, amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 30 cm. 
Posteriorment s’integrarà paisatgísticament amb l’entorn, amb la hidrosembra de totes les 
superfícies generades per evitar la pèrdua de sòl o bé s’habilitarà de nou com a camp de 
conreu, si així s’havia acordat amb el propietari. 

Totes les mesures correctores de recuperació i restauració de parcs de maquinària, zones de 
treball i zones ocupades per altres activitats auxiliars d’obra, aniran a càrrec del propi 
contractista de l’obra. 

 

3.1.2 PRÉSTECS, ABOCADORS DE MATERIALS, ACOPIS TEMPORALS I 
PERMANENTS D’OBRA 

 Mesures prèvies. 

Caldrà ubicar els abocadors de materials de l’obra i acopis temporals de terres en zones 
concretes classificades com a admissibles, de forma que permeti recuperar la tipologia 
original del terreny una vegada acabades les obres,.  

Moltes vegades es poden aprofitar finques on pugui resultat convenient millorar la seva 
pendent actual, pujar la cota o adequar l’escorrentia que tenen. Les pendents finals dels 
marges del terreny, una vegada acabat l’actuació hauran de ser del tipus 3H:2V o més 
esteses. 

La ubicació d’abocadors haurà de ser en àrees d’escàs o nul interès socioeconòmic i 
paisatgístic, en terrenys abandonats o zones degradades, evitant possibles afectacions a la 
flora i a la fauna. També haurien d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra 
per tal de reduir el trànsit de vehicles per les zones poblades i alienes a la traça, malgrat que 
haurien de ser zones estables geològicament i topogràficament, per no patir els efectes 
relacionats amb processos erosius i de contaminació de les aigües subterrànies o 
superficials. En tot moment, aquestes zones d’abocador de terres han d’estar situades fora 
dels límits de les zones protegides o els hàbitats d’interès comunitari així com fora de zones 
forestals. 

S’hauran de definir els procediments d’explotació de l’abocador garantint la mínima afectació 
al medi durant el seu cicle de vida i delimitant sobre uns plànols els límits concrets 
d’ocupació de cada àrea seleccionada. 

Si l’abocador és de nova creació abans de començar a utilitzar-lo serà obligatori de retirar i 
acopiar de manera correcta la capa de terra vegetal per poder-la utilitzar amb posterioritat 
per la restitució del terreny i/o per la revegetació dels talussos generats. 

En aquesta obra hi haurà una quantitat bastant important de material excedentari que caldrà 
portar a diverses zones seleccionades com abocador de terres. Sempre que fora possible 
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caldrà prioritzar de portar les terres sobrants a les pedreres legalitzades existents que 
estiguin en fase de restauració. Si no fos possible, seria bo utilitzar com a abocadores 
antigues explotacions a cel obert abandonades o fora d’ús o zones improductives de la zona 
d’estudi o properes a la mateixa. Una altra possibilitat és reomplir amb les terres sobrants els 
espais lliures que queden entre els ramals del enllaços. 

En el present projecte es defineixen una sèrie de terrenys que s’han considerat inicialment 
aptes per a poder-hi ubicar els abocadors de terres de l’obra. En general, es tracta de 
terrenys de cultiu situats en el tram inicial i final de projecte i de terrenys degradats situats 
enmig de zones forestals per als terrenys del tram central de projecte, així com l’esmentat 
aprofitament de les zones fondes entre els ramals dels enllaços. 

S’ha procurat que totes les zones proposades com a abocador de terres del present projecte 
estiguin situades en espais ja degradats propers a la traça i a una distància mínima de 50 
metres dels principals torrents i cursos fluvials de l’entorn i sempre fora de terrenys situats 
per sota de la cota d’inundació de 500 anys. 

Per la utilització d’aquests abocadors definitius de terres, abans de començar a aportar-hi 
terres, caldrà tramitar les corresponents autoritzacions. En aquest cas, caldrà complir amb 
les directrius del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció 

ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que 

s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.  

Així doncs, per a cada nou abocador de terres a legalitzar, caldrà presentar un document o 
projecte on s’especifiqui la situació exacta de la zona d’abocament, els accessos al mateix, 
un estudi hídric del terreny, perfils de l’estat actual i de la situació futura de les pendents del 
terreny una vegada finalitzat l’abocament i restaurat. També caldrà presentar i valorar les 
mesures a aplicar per la seva restauració posterior (hidrosembra, plantacions...), així com 
l’autorització escrita i signada del propietari així com l’autorització ambiental de l’activitat per 
part de l’ajuntament afectat. 

Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, 
marcant els límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla plàstica), 
garantint la mínima afectació del medi durant el temps que ha de ser utilitzat com a tal. 

Donat que l’àmbit del present projecte complementari es circumscriu pel que fa a moviment 
de terres a l’execució exclusivament del vial d’accés a la depuradora, i que aquet vial es 
deficitari en quant a terres, es proposa l’aportació de terres d’una zona de desmunt en la 
futura boca Lloret de Mar del túnel de l’Angel. És a dir, el material necessari per l’execució 
del vial de la depuradora vindrà de la traça del futur ramal a executar segons el projecte 
constructiu de clau NC-93024-2-A2. 

Donades les circumstàncies de les obres del present projecte complementari no és necessari 
realitzar una anàlisi de les pedreres a cel obert degudament legalitzades existents al voltant 
de l’obra.  

A l’annex “Moviment de terres”, s’ha realitzat un estudi dels materials necessaris per realitzar 
el vial de la depuradora i en el plànol corresponent es grafia la zona d’extracció.  

El poc volum de material no apta per ser utilitzat en la pròpia obra serà portat a un dels 
abocadors previstos en el Projecte de Traçat de clau TA-NC-93024-2-A2. 

Pel que respecta a les zones d’acopi temporal de terra vegetal (d’escàs volum), aquesta es 
realitzarà a l’entroncament entre el camí de Sant Pere del Bosc i el vial d’accés a la 
depuradora.  

Mesures finals 

En cas d’haver-se generat una nova zona d’abocador d’acord amb el Decret 396/2006, una 
vegada finalitzades les obres i es donin per acabades les aportacions de materials caldrà 
procedir a la clausura de l’abocador amb l’estesa de la terra vegetal guardada anteriorment 
sobre el terreny i també sobre els nous talussos generats on tot seguit caldrà procedir a la 
revegetació dels mateixos. Per evitar el risc d’erosió dels nous talussos generats i també del 
terra del abocador ja clausurat caldrà fer una hidrosembra a totes les superfícies incloent-hi 
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la dels talussos. Finalment es procedirà a la integració paisatgística de l’entorn amb la 
plantació d’arbres i arbusts si el terreny ho requereix. 

Totes les mesures correctores de recuperació i restauració d’abocadors i acopis de terres 
aniran a càrrec del propi contractista de l’obra. 

3.1.3 Camins d’accés a l’obra i instal·lacions auxiliars 

Per l’execució de les obres descrites en el present projecte complementari s’utilitzarà en gran 
mesura els nombrosos camins existents a la zona per accedir als diferents talls d’obra. Serà 
només necessari obrir dos camins nous per accedir a les noves torres elèctriques. 

Abans de començar les obres, el contractista presentarà un pla d’accessos i camins d’obra 
per tal d’analitzar en profunditat la necessitat o no d’obertura de nous camins d’obra, ja que 
en executar-se el projecte en un sector tant forestal, serà especialment important que es 
minimitzin les afectacions col·laterals del projecte sobre l’entorn. En cas de valorar-se com a 
necessària l’obertura de nous camins, caldrà que prèviament el contractista presenti el 
corresponent permís de rompuda forestal. 

En la planificació i execució dels camins d’obra es tindrà sempre en compte no afectar zones 
d’alt interès ambiental, cursos fluvials, zones de perspectiva arqueològica, àrees d’interès 
agrícola (plantacions, ...) o d’altra mena (edificacions, vies pecuàries...). 

Qualsevol camí existent que s’utilitzi serà restaurat en acabar les obres, mitjançant la 
reposició de les condicions inicials de trànsit i la reparació dels desperfectes ocasionats per 
les obres. 

Els camins d’obra tindran tota la seva longitud acotada mitjançant un balissament temporal, 
de les mateixes característiques que s’aplicaran per la resta de les zones abalisades. 

3.2 PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DELS SÒLS 

3.2.1 DELIMITACIÓ DELS PERÍMETRES D’ACTIVITAT DE LES OBRES 

Per tal d’evitar l’afecció sobre els terrenys externs a les superfícies que seran directament 
afectades per les obres, així com per minimitzar l'ocupació de superfície durant l’execució de 
les obres, abans de l’inici de la desbrossada del terreny es realitzarà el marcatge de la zona 
d’ocupació estricta de les obres i en els trams forestals es marcaran específicament quins 
arbres cal tallar i quins no. 

El marcatge inclourà tota l’àrea d’ocupació, sobretot quan ens trobem en zones forestals, així 
com també les zones d'ocupació temporal (instal·lacions auxiliars, zones d’ocupació per la 
reposició de serveis,...) i els camins d'accés. 

També es farà un especial marcatge de la vegetació forestal que trobem als espais interiors 
dels l’enllaç de Fenals. En aquestes zones es protegirà la vegetació existent mitjançant un 
marcatge visible a tot el seu perímetre per tal d’evitar que es pugui malmetre la vegetació 
d’aquestes zones que no quedin directament afectades i d’aquesta manera, preservar el 
màxim de superfície arbrada que al mateix temps servirà per una millor integració 
paisatgística de l’obra.  

Aquest marcatge provisional es revisarà de forma contínua, per tal de comprovar el seu 
perfecte estat, de manera que es garanteixi la seva funcionalitat: limitació total de pas fora de 
la zona d’ocupació i permeabilitat per a la fauna fora de l’horari d’obres. Quan es trobin trams 
en què ha desaparegut l’encintat caldrà fer la seva reposició d’immediat. 

El marcatge es realitzarà mitjançant pals rodons d’acer o de fusta tractada de 2 metres de 
longitud amb una distancia màxima de 8 metres entre ells, i la col·locació d’una cinta de 
plàstic o millor encara una malla (és més resistent) que delimiti tota la zona. 

3.2.2 REDUCCIÓ DE L’IMPACTE GEOLÒGIC. 

Els talussos en terraplè seran tots del tipus 3H:2V per aconseguir la seva estabilitat, evitar 
l’erosió dels mateixos, així com permetre la seva reforestació i revegetació posterior, en tots 
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els trams del projecte sense excepció. Pel que fa als talussos en desmunt, aquest seran 
3H:2V per facilitar la reforestació sempre garantint llur estabilitat.  

Per assegurar la bona viabilitat dels treballs de hidrosembra i revegetació sobre els talussos 
amb pendent 3H:2V ja sigui en desmunt o terraplè, s’hi aportarà un mínim de 30 cm de gruix 
de terra vegetal i s’hidrosembrarà. Es recuperarà, doncs, la capa superior del sòl vegetal de 
les superfícies que siguin ocupades, tant de manera temporal com permanent, per qualsevol 
element de l’obra. 

A priori, no es preveu la necessitat de fer cap tipus de voladura, ja que s’ha previst 
l’excavació dels talussos amb maquinària. Per millorar la integració paisatgística d’aquestes 
excavacions, es procurarà en talussos en roca evitant generar perfils rectilinis que permetin 
donar un acabat més natural, el qual facilita també la colonització d’alguns racons per petites 
plantes rupícoles.  

3.2.3 RECUPERACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA CAPA SUPERIOR DE TERRA 
VEGETAL 

Es considera terra vegetal tot aquell material procedent de les excavacions la composició 
fisicoquímica i granulomètrica del qual permeti l’establiment d’una coberta herbàcia 
permanent (almenys inicialment mitjançant les tècniques habituals d’hidrosembra), i sigui 
susceptible de recolonització natural. 

Excavació de la terra vegetal 

Es recuperarà la capa superior del sòl vegetal de les superfícies que siguin ocupades per 
l’obra, tant de manera temporal com permanent, per qualsevol activitat de la mateixa. 

El gruix de terra vegetal a retirar variarà molt en funció de si es tracta d’un entorn forestal en 
pendent o bé si es tracta de zones actualment ocupades per camps de conreu. En els 
entorns forestals, el gruix de terra vegetal previst d’excavació serà molt baix (una mitjana 
d’uns 10 cm), en canvi en zones agrícoles a ocupar aquest gruix pot arribar a tenir una 
potencialitat molt més alta, amb un màxim de fins a 50 cm en les zones més adients. 

Tot i que la major part del traçat transcorre per entorn forestal (al voltant del 70%), es preveu 
excavar i retirar una volumetria de terres vegetals una mica superior a la necessària per a la 
restauració de talussos i zones planeres de l’obra.  La resta es col·locarà a les zones 
d’abocador. En cas de necessitar terres vegetals de préstec, la qualitat d’aquesta terra 
vegetal procedent de préstec haurà de venir degudament certificada i complir els mínims de 
qualitat exigits en els diferents paràmetres. 

El decapatge es realitzarà després del replanteig i marcatge de la zona d’obres, i 
immediatament després de les operacions de desbrossada i tala. La terra vegetal decapada 
s’acopiarà en les zones d’acopi o abassegament temporal de terres vegetals de l’obra, i es 
conservarà, mantindrà i protegirà reservarà adequadament fins al moment d’estendre-la a 
l’obra. 

Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en el cas que 
el sòl estigui saturat d'humitat (entollament temporal del terreny; excés d'humitat o qualsevol 
altre senyal que així ho indiqui). 

Abassegament i conservació de la terra vegetal 

Per a la ubicació de les zones d’abassegament o acopis temporals de terra vegetal se 
seguiran els criteris aplicables als elements temporals i s’escolliran terrenys planers i de fàcil 
drenatge tal i com s’ha definit anteriorment.  

La terra vegetal en conservarà en pilons de fins a 2 metres d’alçada per tal d’evitar una 
excessiva compactació de la terra vegetal de les capes inferiors i, en cap cas, podrà ser 
trepitjada i compactada per la maquinària de l’obra. Es deixarà una separació mínima de 4 m 
entre piles de manera que s'eviti l'acumulació d'escolament entre amassos a més d'oferir 
d'espai suficient pel moviment de la maquinària pel maneig de la terra emmagatzemada.  

Amb l'objectiu de prevenir l'erosió per l'escolament en zones de risc, és convenient realitzar 
una rasa perimetral a la parcel·la destinada a l'abassegament de terra vegetal per intercepció 
d'aquest escolament i evitar que es produeixi arrossegament i pèrdua del material 
emmagatzemat. 
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En cas que la terra vegetal hagi d’estar abassegada per un temps superior a 6 mesos sense 
ser utilitzada, o en aquells casos en què l'analítica practicada mostri un contingut en matèria 
orgànica inferior a l'indicat (< 0,5 % s.m.s), es procedirà a l’enriquiment orgànic de la terra 
vegetal. Els productes més freqüentment utilitzats com a esmena orgànica són: fems, llots de 
depuradora, compostat o sense compostar, o compost de residus sòlids urbans, en una dosi 
de 150 - 170 T/ha (210 – 250 m3/ha). Aquesta operació es realitzarà a la zona 
d'abassegament de les terres abans de ser carregat al camió pel seu transport a l’obra.  

3.3 PROTECCIÓ DE LES AIGÜES I DEL SISTEMA HIDROLÒGIC 

3.3.1 DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’OBRES DE DRENATGE 

A l’annex “Climatologia, hidrologia i drenatge” s’ha realitzat un estudi hidrològic per tal de 
determinar els cabals recollits en cada una de les conques interceptades per la traça, 
permetent definir la ubicació i característiques de les obres de drenatge necessàries. A tal 
efecte s'analitza la pluviometria de la zona, determinant els cabals màxims per a cada conca i 
pels diferents períodes de retorn considerats.  

També es calculen les avingudes de disseny requerides per a posteriors treballs de 
planificació (delimitació de les zones inundables, etc.) o de dimensionament d’infrastructures 
(obres de drenatge, etc.). En tots els casos analitzats, la capacitat hidràulica que presenten 
les obres de drenatge és suficient per la conducció del cabal que reben. 

En general, al llarg de l’obra s’ha previst la construcció d’una obra de drenatge mitjançant un 
tub de diàmetre 2,0 m. 

3.3.2 PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES 

Durant les obres d’execució de l’obra de drenatge, no es permetrà interceptar i tallar els 
cursos fluvials ja sigui de manera temporal o bé de manera permanent. En tot moment caldrà 
garantir la lliure circulació de l’aigua, ja sigui mitjançant la col·locació de tubs de drenatge o 
bé un desviament temporal, sempre amb els corresponents permisos i autoritzacions. 

No es preveu en projecte la instal·lació de barreres de retenció de sediments, ja que els 
cursos fluvials interceptats no porten aigua de forma permanent i tenen una llera força 
tancada. Aquesta mesura és vàlida per a lleres amples on l’escorrentia superficial avança a 
velocitat més reduïda i on el filtrat dels sòlids és molt més efectiu. 

De tota manera, en cas que la direcció ambiental es consideri finalment necessari la 
implantació d’aquestes barreres, es construiran per partida doble a cada banda del curs 
fluvial, i la seva funció serà la d’evitar que residus sòlids de les obres, fangs o restes de 
formigó puguin arribar al curs fluvial, tant naturals com artificials.  

3.4 PROTECCIÓ DE L’ATMOSFERA 

En general, per evitar la generació i propagació de la pols o evitar la pol·lució pel fum dels 
vehicles, es poden prendre diferents mesures preventives més que correctores durant la fase 
d’obres: 

 Vigilar el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les 
emissions de fum siguin correctes. Tots els vehicles i maquinària utilitzada en l’obra 
haurà d’haver passar la corresponent ITV i disposar del certificat conforme compleix la 
normativa CE vigent. 

 Regar sovint les superfícies on es facin demolicions, moviments de terres així com totes 
les zones de pas de vehicles, al mateix temps que s’obligarà a circular per pistes i camins 
de l’obra a una velocitat reduïda. 

 Injectar aigua en les feines de perforació i excavacions en roca, especialment si es 
porten a terme prop de zones habitades. 

 Col·locar aspiració localitzada, filtres i carenat en plantes de formigó, asfàltiques i en 
zones de trituració de material si es detecta que el nivell de generació de pols és 
important i pot molestar la població de l’entorn. 

Per evitar les possibles contaminacions per la pols generada pel pas dels vehicles pesats 
pels camins d’accés a les obres i especialment en mesos de climatologia seca, caldrà regar 
periòdicament amb la finalitat d’eliminar la pols excessiva que podria afectar tant a les zones 
habitades com els conreus i explotacions silvícoles i les àrees forestals. 
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Una altra solució per evitar la dispersió de la pols és el recobriment amb lones de les caixes 
dels camions que transportin materials que puguin generar pols durant tota la fase d’obra, 
especialment si han de fer desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments de llarga 
durada, o bé fora de la pròpia zona de l’obra. 

La velocitat de circulació de la maquinària d’obra serà limitada i es reduiran les operacions de 
transport durant els dies de fort vent. Es limitaran les operacions de moviment de terres al 
mínim estrictament necessari sota condicions de vent fort. 

Si es considera necessari, s’ubicaran instal·lacions de neteja de camions en els punts 
d’accés- sortida de les obres. 

Es netejarà periòdicament el fang dipositat en els vials asfaltats d’accés a les obres per tal de 
retirar el material acumulat i evitar el seu transport a les vies generals d’accés. 

En canvi, no existeixen mesures correctores específiques pels contaminants emesos pels 
vehicles que circulin per la carretera una vegada en la fase d’explotació, tot i que segons la 
normativa tots han d’haver passat la corresponent ITV en funció de la seva antiguitat. En 
general es pot minimitzar aquesta emissió si es redueix el consum de combustible, factor que 
en part depèn del traçat de les carreteres. 

3.5 PREVENCIÓ DEL SOROLL EN ÀREES HABITADES 

3.5.1 PREVENCIÓ DE MOLÈSTIES SONORES DURANT LA FASE DE CONSTRUCCIÓ 

S’estableixen les següents mesures preventives per tal de garantir les condicions de repòs i 
descans de la població propera a les obres. 

 Limitar l'execució d'activitats sorolloses a l'horari diürn (de 8 h a 22 h) a les proximitats 
dels nuclis urbans habitats o edificacions habitades aïllades. 

 Utilització de compressors, perforadores i altres equipaments de baix nivell sònic. 
 Manteniment regular de la maquinària, per tal d’evitar sorolls procedents d’elements 

desajustats. Es considera bàsica una revisió semestral, així com la reparació immediata 
de possibles avaries en els tubs d’escapament. Revisió i control periòdic de l'efectivitat 
dels silenciadors dels motors. 

3.5.2 PREDICCIÓ DE NIVELLS ACÚSTICS EN LA FASE D’EXPLOTACIÓ 

L’estudi acústic realitzat en el Projecte Constructiu indica que no es necessari el muntatge de 
barreres acústiques dins de l’àmbit del present projecte Complementari. 

3.6 PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ 

Les mesures de revegetació s’aplicaran quan no sigui possible la protecció de la vegetació 
autòctona en determinats indrets. En aquest cas es fa necessària la recuperació de la 
coberta vegetal autòctona, creant les condicions òptimes pel que fa a la topografia i sòl de 
manera que es possibiliti a curt termini la implantació d’espècies herbàcies anuals i vivaces, i 
a mig termini la implantació de la vegetació autòctona inicial.  

Els terrenys afectats pel projecte estan ocupats principalment per espais forestals, amb una 
densitat de vegetació prou important, tret de la zona inicial que s’afecten camps de conreu. A 
més, també s’intercepten alguns torrents amb vegetació pròpia de l’entorn de ribera. 

Com a mesura preventiva, prèviament a l’inici de la desbrossada del terreny, es limitarà la 
superfície d’ocupació a la mínima necessària mitjançant l’encintat o abalisat del límit d’obra.  

n cas que durant l’execució de l’obra es localitzi vegetació singular no detectada en la fase 
de projecte, es protegirà de manera addicional assegurant que no es malmeten les parts 
aèries ni subterrànies dels individus més pròxims a les obres. 

La pol·lució motivada pel pas constant de vehicles i maquinària en terrenys no asfaltats pot 
provocar gran quantitat de pols que es dipositaria sobre la vegetació propera i afectaria el 
seu desenvolupament en quedar tapats part dels estomes, dificultant l'intercanvi d’oxigen de 
les fulles amb l'atmosfera. Per aquest fet seria convenient controlar el trànsit de vehicles, 
maquinària... a una sèrie de camins i vies concretes, prèviament establertes, per afectar el 
mínim possible la resta de l'entorn, i prohibir la circulació de tot tipus de vehicles camps a 
través o per camins diferents als marcats en el plànol de camins durant la fase de 
construcció.  

S’haurà d’exigir a les empreses constructores les màximes precaucions en tots els treballs a 
realitzar, especialment a les zones on el medi natural sigui més sensible a les proximitats 
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dels cursos fluvials i zones forestals, sobretot els hàbitats protegits que hi ha a l’entorn del 
projecte. 

Trasplantament de peus arboris singulars. Creació d’un viver d’obra 

D’acord amb la prescripció de la Declaració d’Impacte Ambiental, es preveu ja en projecte el 
trasplantament dels peus arboris singulars (roures, alzines, etc.) que es vegin directament 
afectats per l’obra, ja que el traçat de la nova carretera afectarà un gran nombre de peus 
arboris al llarg de tota la zona de nova ocupació, al transcórrer per un entorn de caire 
forestal. 

En el present projecte s’ha previst l'habilitació d’un terreny com a viver temporal d’obra per tal 
de trasplantar-hi aproximadament entre 300 i 500 peus arboris dels afectats pel projecte.  

La decisió de quins seran els peus arboris a trasplantar correspondrà a la Direcció Ambiental 
de l’obra, marcant i seleccionant sobre el terreny els peus que es considerin més 
interessants per a recuperar-los i poder-los utilitzar en la revegetació de l’obra. 

En primer lloc, cal tenir present que el trasplantament de fagàcies sol presentar alguns 
problemes de viabilitat en els peus trasplantats, presentant alts índexs de mortalitat en els 
peus trasplantats. Dins del grup de fagàcies, els peus arboris que solen presentar un èxit 
més baix són els roures (Quercus humilis i Quercus faginea). D’aquesta manera, a l’hora 
d’escollir els peus que caldrà trasplantar es prioritzaran els peus d’alzina i d’alzina surera 
(Quercus ilex i Quercus suber). 

Per a l’execució dels trasplantaments, en primer lloc s’hauran de marcar els arbres afectats, 
realitzar una poda selectiva i fer-hi un reg abundant per facilitar-ne el trasplantament i 
l’assentament del terreny. Caldrà buscar un equilibri entre la part reticular i la part aèria de 
l’arbre.  

Posteriorment es procedirà amb les operacions d’obertura del terreny per a extreure’n les 
arrels amb un pa de terra suficient que permeti la viabilitat de l’arbres i es trasplantaran fins a 
la zona de viver d’obra ja sigui amb pa d’escaiola (si són de mida molt gran) o lligant el pas 
de terra amb malla metàl·lica. 

En el viver d’obra s’haurà de preveure el manteniment d’aquests arbres des que són 
arrencats del lloc original, i fins el moment de ser arrencats de nou i portats a la seva 
ubicació definitiva a l’obra. L’arrancada i trasplantament només es podrà fer en els mesos de 
tardor (2ª quinzena d’octubre i novembre) o abans de que treguin fulla (febrer i 1ª quinzena 
de març). 

Un cop definida la ubicació d’aquests peus arboris en l’obra, es farà el trasplantament 
d’aquests arbres a la zona determinada.  

Es preveu que la major part dels peus arboris siguin utilitzats en la revegetació d’espais 
planers situats entre els ramals dels enllaços en entorn forestal, sobre el fals túnel de la nova 
carretera així com les rotondes presents en el nou traçat, ja que són les zones més planers 
on és més fàcil que arrelin i són els punts més visibles o exposats a les visuals. 

3.7 PROTECCIÓ DE LA FAUNA 

3.7.1 CORRECCIÓ DE L’EFECTE BARRERA PER A LA FAUNA 

Donades les característiques de les obres descrites en el present projecte complementari, 
aquestes no presentaran cap barrera per a la fauna existent. 

Les obres descrites són compatibles amb la lliure circulació de la fauna. 

Les mesures correctores específiques per a la fauna seran les següents: 

 Molèsties a la fauna durant les activitats d’obra. 

En principi no es preveu la necessitat d’haver de fer cap tipus de voladura. Totes les 
excavacions en roca es faran amb maquinària. Degut a que es tracta d’una activitat 
sorollosa, en determinades èpoques de l’any, especialment si coincideixen amb els períodes 
de reproducció i cria, les espècies són més sensibles a les pertorbacions de qualsevol tipus 
però especialment als sorolls que els associen amb les activitats humanes. 

Per aquest motiu, s’haurà de controlar el nivell de sorolls generats per les excavacions i les 
vibracions, que s’han de procurar reduir especialment a la primavera, que és el període més 



 
 

  MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 
             

 

 
ANNEX Nº 17 .- MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
16 

sensibles per la població animal i en concret en els punts més interessants per la fauna. 
Caldrà, doncs, delimitar-les en el temps i portar-les a terme en períodes de baixa activitat 
animal o com a mínim no portar-los a terme durant la primavera que és el període 
reproductor principal de moltes espècies animals. 

3.8 MESURES CORRECTORES DE RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 

La rasant del nou vial s’ajusta a la orografia de la zona i a la necessitat d’ubicar l’obra de 
drenatge amb suficient cobertura (definida per les empreses subministradores d’aigua) 
perquè les canonades d’aigua passin entre el paquet de ferms i l’estructura de formigó.  

És important la integració del nou traçat en l’ambient de la zona per la recuperació de la 
vegetació que hi havia abans de la construcció, tot i que resulti complicat davant les 
característiques de l’entorn. Això es portarà a terme sota els conceptes següents: 

 - Aportar terres vegetals ben tractades sobre els desmunts i terraplens per ajudar a 
la implantació de les hidrosembres i amb una espessor mínima de 30 cm. Seria bo aprofitar 
tota la capa de terra vegetal procedent del decapatge dels terrenys de nova ocupació i 
conservar-la adequadament fins el moment de col·locar-la de nou. D’aquesta manera 
s’aprofitaran part de les llavors que ja té la pròpia terra vegetal i les plantes que neixin seran 
d’una vegetació específica de la zona. 

 - No deixar marges, terraplens, desmunts... desprotegits i nets de vegetació, ja que 
l’erosió i la pèrdua de terres podria ser molt gran. Caldrà fer hidrosembres i reforestacions 
tan aviat com la climatologia ho permeti i sempre a continuació d’haver fet l’aportació de la 
terra vegetal, per ajudar a fixar les mateixes evitant pèrdues per erosió. 

 - Estudiar la repoblació selectiva d’arbusts en les àrees mortes, terraplens i marges 
on sigui possible pel pendent que presenten, per tal d’integrar-ho més a l’entorn. Procurar 
que la repoblació es faci amb arbusts autòctons perquè sigui semblant al seu entorn i més 
ben adaptats al clima i als terrenys de la zona. 

 - La plantació d’espècies arbòries es preveuen en aquells talussos de més de 3 m 
d’alçada contemplant diferències en funció de si l’entorn és agrícola, forestal o fluvial. Els 
enllaços i rotondes també tindran una tipologia de plantació específica. 

 - Les zones destinades a acollir el parc de maquinària, les instal·lacions auxiliars i 
els accessos provisionals també hauran de ser objecte d’una restauració adaptada a les 
condicions prèvies a l’execució de les obres. En el cas dels abocadors i els abassegaments 
permanents, en el cas de generar talussos, caldrà que siguin tractats segons les directrius 
establertes per a aquestes superfícies inclinades. 

 - Dissenyar els terraplens que tinguin els pendents suaus, sempre amb pendent del 
tipus 3H:2V, per disminuir l’efecte barrera i l’impacte visual, disminuir l’erosió així com facilitar 
la reforestació per la seva posterior integració progressiva a l’entorn futur. 

3.8.1 REVEGETACIÓ I REFORESTACIÓ 

La revegetació que es preveu portar a terme en els talussos del vial d’accés és una 
hidrosembra. 

3.8.2 Hidrosembra de talussos amb pendent 3H:2V. 

Per tal de garantir l’estabilització dels talussos i la fixació de la terra vegetal tant en desmunt 
com en terraplè amb pendents 3H:2V, i afavorir la seva integració paisatgística, es portarà a 
terme l’hidrosembra d’aquestes superfícies per tal d’evitar la pèrdua de sòl i frenar els 
processos d’erosió. I també es durà a terme en les zones planeres i rotondes enjardinades 
com les que hi ha al llarg del projecte. 

Composició de la hidrosembra 

Es portarà a terme en dues fases: 

 
Composició de la 

1ª passada 
Composició de la 

2ª passada 

Aigua 3 l/m2 2 l/m2 

Llavors barreja d'espècies herbàcies de lleguminoses i de 40 gr/m2 - 
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Composició de la 

1ª passada 
Composició de la 

2ª passada 

gramínies 

Mulch 120 gr/m2 100 gr/m2 

Estabilitzador – Fixador de sòls 30 gr/m2 15 gr/m2 

Fertilitzant mineral 20 gr/m2 - 

Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2  

 

Els treballs d’hidrosembra sempre es començaran una vegada acabades totes les 
plantacions d’arbres i d’arbust en una superfície determinada i mai a l’invers, però només en 
mesos amb condicions climatològiques favorables (ni molta calor, ni molta sequedat, ni 
tampoc en períodes de fortes pluges). Una de les millors èpoques és a finals de març, ja que 
s’han acabat els freds forts, comencen dies de bona insolació i és fàcil que plogui durant el 
mes d’abril quan la planta ja ha d’estar geminada. Tot i així l’hidrosembra es pot fer durant 
els mesos d’octubre i novembre i des de març a maig. 

Barreja de llavors de la hidrosembra. 
La composició de llavors per a la hidrosembra estarà formada en un 100% d’una barreja 
d’espècies herbàcies comercials (gramínies i lleguminoses). Les llavors seran les mateixes 
per tots els trams del projecte. Per aquest cas una de les possibles combinacions de llavors a 
fer seria: 
 

Festuca ovina 20 % 

Festuca rubra 25% 

Agropyrum cristatum 15% 

Festuca arundinacea 20% 

Medicago lupulina 10% 

Onobrychis viciaefolia 10% 

  
 

3.9 MANTENIMENT DE LA PERMEABILITAT TERRITORIAL 

3.9.1 Reposició de camins i vies pecuàries 

Es minimitzarà l’afecció produïda pels camins d’accés a l’obra, aprofitant com a accessos la 
gran quantitat de camins existents en les zones de les obres, Es minimitzarà l’obertura de 
nous accessos i camins, tant per a l’accés a l’obra com per a actuacions complementaries a 
aquesta (reposició de serveis, activitats auxiliars,...). 

Caldrà restablir satisfactòriament les vies de comunicació importants que es veuran 
afectades per l’obra tan aviat com sigui possible, per tal de no crear problemes de trànsit. En 
cas de provocar una afectació directa sobre una via de manera que, temporalment, no fora 
possible el pas de vehicles a través de la mateixa, caldrà buscar alternatives de pas de 
manera que cap habitatge ni cap explotació quedi sense accés. 

Donar una sortida alternativa a tots els passos i camins afectats pel projecte i no deixar-los 
en cap moment sense accés; si això no fos possible, afectar-los el mínim de temps 
necessari. La solució a aquest problema cal aplicar-la tant durant la fase de construcció com 
en la d’explotació on serà necessari haver resolt el problema de forma particularitzada.  

Sempre que la construcció obligui a canviar d’emplaçament o eliminar altres infraestructures 
o serveis existents (llum, telèfon, aigua, gas...), o es provoqui un tall d’aquests serveis, el seu 
restabliment caldrà fer-lo el més aviat possible i sempre sense afectar els serveis donats als 
usuaris.  

En projecte s’ha previst ja l'ocupació i la posterior restauració dels camins que seran 
necessaris per a l’execució d’aquesta reposició de serveis afectats. 

S’hauran de limitar al màxim els accessos col·laterals a la traça durant la construcció, per 
evitar que gran quantitat de terreny sigui trepitjat i afectat pel pas de vehicles i maquinària 
destinats a la construcció de la carretera. Així, serà obligatori per part del contractista 
presentar un pla de camins de l’obra on s’indicarà quines vies d’accés a tota l’obra 
s’utilitzaran per la circulació de maquinària i que haurà de ser acceptat per la direcció d’obra i 
la supervisió ambiental. Aquest pla de camins haurà de ser vigent durant tot el temps que 
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durin les obres. És convenient buscar que estiguin integrats en l’entorn o aprofitar camins 
d’accés ja existents.  

En el cas dels camins que quedin interceptats i ja no siguin funcionals, caldrà preveure’n la 
seva eliminació i integració en l’entorn. En aquest cas, però, no en trobem cap que deixi de 
ser funcional. 

El contractista haurà de presentar un Pla de Camins que indiqui tots els accessos i camins a 
utilitzar durant les diferents fases d’obra, abans de començar qualsevol tipus d’activitat. 
Aquest Pla de Camins haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l’obra. Qualsevol 
camí existent que s’utilitzi serà restaurat en acabar les obres, mitjançant la reposició de les 
condicions inicials de trànsit i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres. 

Els camins d’obra tindran tota la seva longitud acotada mitjançant un balissament temporal, 
de les mateixes característiques que s’aplicaran per la resta de les zones acotades. 
En projecte s’ha previst l’obertura d’un nou camí (eix 26) per a donar accés a la zona d’obres 
del nou viaducte del p.k. 9+200, que es preveu que a priori sigui l’únic nou camí que s’hagi 
d’obrir per donar accés a tots els trams i actuacions d’obra (exceptuant els camins de serveis 
afectats, abans descrits). 
 

3.10 PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 

En la fase d’estudi d’impacte ambiental del projecte es va portar a terme una recerca de 
jaciments arqueològics documentats per tal de comprovar la possible presència de restes 
d’interès en les proximitats de la carretera. No es té identificat cap element catalogat a 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya (Servei d’Arqueologia, Direcció General 
del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). 

Malgrat no tenir constància de la presència de cap jaciment arqueològic conegut afectat 
directament pel projecte, en ser una zona on es portaran a terme unes obres amb moviments 
de terres importants i ocupació de nova superfície, potencialment podrien aparèixer nous 
punts o indrets d’interès arqueològic de manera que caldrà preveure mesures preventives 
durant la fase de construcció. 

Per això serà important tenir present les directrius marcades de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, tal i com s’han esmentat anteriorment i que obliguen a la presència d’un 
arqueòleg a peu d’obra mentre durin tots els moviments de terres. Així caldrà encomanar els 
treballs de prospecció a una empresa especialitzada per part d’un arqueòleg especialitzat i 
d’acord amb la supervisió de la secció d’Arqueologia durant el temps de moviments de terres 
i excavacions. 

Tot punt destacable que es pugui resultar interessant serà convenient identificar-lo, 
catalogar-lo i consultar amb el Departament de Cultura quina és la gestió que caldrà portar-hi 
a terme. Si es fan troballes interessants caldrà, en primer lloc aturar les obres en aquest punt 
fins a documentar adequadament aquests jaciments i segons els resultats obtinguts formular 
noves mesures correctores. 

Les mesures a prendre per preservar el Patrimoni de la zona podrien ésser: 

 a/ si es localitza algun jaciment, documentar, catalogar i valorar-lo abans de tirar 
endavant les obres en el sector afectat i determinar-ne la seva importància. 

 b/ delimitar molt concretament les zones on no es pugui portar a terme cap tipus 
d’extracció, dipòsits o moviments de terres per no afectar cap jaciment, fins que el 
Departament de Cultura haurà dictaminat la seva importància. 

 c/ prendre mesures per evitar eventuals espolis de les troballes més notables. 

S’hauran de delimitar molt concretament les zones on no es pugui portar a terme cap tipus 
d’extracció, dipòsits o moviments de terres per no afectar cap jaciment, fins que el 
Departament de Cultura haurà dictaminat la seva importància. En les proximitats de les àrees 
senyalades, no s’hi podran situar zones de pàrquing de maquinària ni vehicles pesats per 
evitar possibles afectacions de la troballa. 
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3.11 PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

Tota nova infraestructura ha de presentar tota una sèrie de particularitats i de mesures 
preventives d’acord amb la nova normativa publicada, segons el Decret 130/1998 de 12 de 
maig del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, on 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de 
carreteres i el Decret 64/1995 de 7 de març pel quan s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

Dels municipis afectats pel projecte, només Lloret de Mar i Tordera estan inclosos com a 
municipis d’alt risc d’incendi forestal, tanmateix, és sempre recomanable aplicar les 
disposicions d’aquest Decret referides a aquests termes i el Decret 130/1998. 

En la fase de construcció serà necessari portar a terme tot un conjunt de mesures 
complementen les actuacions recollides en l’esmentat Decret 64/1995, del 7 de març, on 
s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya. Seran d’aplicació les disposicions d’aquest Decret referides a aquests termes i 
també en el Decret 130/1998. 

L’aplicació de les mesures proposades es durà a terme tant en la fase d’execució de les 
obres com en la d’explotació de la carretera, segons s’exposa tot seguit. 

De manera general, per disminuir el risc d’incendis al llarg de la fase de construcció, es 
proposen les següents mesures preventives: 

 - Queda prohibit al llarg de les obres: encendre foc fora dels llocs condicionats per 
a fer-ho, cremar rostolls o restes vegetals excepte en els períodes establerts per 
l’Administració; llençar o abandonar puntes de cigarretes o altres objectes en combustió, així 
com llençar o abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de material combustible, papers, 
plàstics, vidres i altres tipus de residus i escombraries. 

 - En totes les zones de plantació es deixarà una zona de seguretat de 3 metres 
lliures de plantacions des del peu de la calçada per dificultat l’expansió del foc en cas de 
possible incendi forestal.  

 - Els camins i pistes hauran de mantenir-se lliures d’obstacles que impedeixin el 
pas i maniobra de vehicles, i nets de residus i deixalles. 

 - Els llocs d’emplaçament de grups electrògens, motors o equips elèctrics hauran 
de mantenir-se lliures de vegetació i tindran al descobert el sòl mineral. 

 - En períodes de risc alt (15 de març a 15 d’octubre) no es permetrà als operaris 
encendre foc en les àrees properes a zones forestals (a menys de 500 metres). En la resta 
de l’any, per poder dur a terme cremes importants es demanarà el corresponent permís a 
l’autoritat competent tal i com estableix la legislació vigent. 

 - Eliminar tots els materials resultants de les desforestacions i desbrossada 
obligades per la construcció de la carretera el més aviat possible. No podran quedar al peu 
de l’obra les restes de tala especialment si s’ha portat a terme en període de risc d’incendis 
(generalment entre el 15 de març al 15 d’octubre), ni deixar-los sense recollir, ja que 
s’assequen i són un focus potencial d’incendis.  

Caldrà gestionar-les com a restes vegetals a través del corresponent gestor autoritzat. Una 
bona solució per la brancada petita és triturar-la i deixar-la sobre el terra i que, posteriorment, 
serà retirada en la fase de decapatge de la terra vegetal. 

- Ubicar a les zones més netes de vegetació i amb menys risc d’incendi el parc de 
treballs, els pàrquings de maquinària i plantes de formigó o preparació de material..., 
allunyant-los de les zones potencialment més perilloses pel tipus de vegetació o 
càrrega de combustible present. 

 - Escollir per dur a terme les plantacions i revegetacions espècies vegetals de baix 
grau d’inflamabilitat per a la reforestació de marges i zones properes a la carretera i adaptar-
lo a la nova normativa dictada per la legislació actual.  

Donada la naturalesa de l’obra no cal realitzar cap tipus d’actuació en fase d’explotació. 

3.12 GESTIÓ DE RESIDUS 

Sistemes de depuració primaris. Gestió de residus 
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Serà important conscienciar al contractista i els operaris que intervenen en l’obra que es farà 
necessari dur a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats durant els 
temps que duri la construcció de la carretera i eliminar qualsevol tipus d’abocament 
incontrolat. Aquesta tasca anirà a càrrec del contractista i en especial del cap d’obra que serà 
qui es responsabilitzarà de tots els residus generats (cartró, plàstics, olis, runes, formigó, 
restes de tala, bidons...). 

En els llocs on hi ha hagut localitzacions concretes, com pàrquings de maquinària o les 
plantes de treball..., caldrà evitar els vessaments incontrolats dels residus. Òbviament, caldrà 
extremar les mesures preventives a l’hora de treballar arreu i en especial vora qualsevol dels 
nombrosos cursos fluvials presents. Posteriorment, aquestes àrees seran objecte de la 
corresponent restauració. 

Per dur a terme els canvis d’oli i neteja de la maquinària utilitzada per a la construcció es 
recomana fer servir només les instal·lacions del parc de maquinària on caldrà adequar un 
punt i impermeabilitzar-lo per poder executar aquesta operació sota el màxim control i evitar 
contaminacions innecessàries del terres per fuites o abocaments accidentals.  

Dins el projecte, i en les àrees on es preveu la construcció d’estructures com enllaços de 
carreteres, obres de fàbrica, viaductes, túnels, tram de fals túnel, etc., es destinarà una zona 
específica dedicada a abocar-hi les restes de les cubes de formigó sobrant i neteja de les 
canaletes i cubes de formigó. Consistirà en un forat d’unes dimensions de 1 x 1 x 3 metres 
de profunditat, degudament impermeabilitzat amb un geotèxtil que serà el punt de neteja de 
totes les cubes de formigó. Aquesta àrea estarà perfectament delimitada i senyalitzada de 
manera que quan s’acabin les obres de la carretera o quan estigui ple el forat, caldrà 
eliminar-les com a residu d’obra a un gestor homologat o portar-los a una planta de trituració. 
Mai es podran deixar enterrades ni portar als abocadors de terres de l’obra aquestes restes 
de formigó si no han estat triturades. 

És aconsellable tenir al llarg de l’obra diferents contenidors per a la recollida selectiva dels 
materials utilitzats durant l’obra com cartrons, vidres, llaunes... i que hauran d’estar presents 
en els punts de més activitat com la construcció de les estructures.  

Les restes de formigó i asfalt, en tractar-se de residus inerts, es podran portar a l’abocador 
de terres sempre i quan estiguin correctament triturats, però les runes de construccions no es 
podran abocar, sinó que s’hauran de gestionar com a residus de construcció, segons la 
normativa vigent i transportar-les a un abocador legalitzat i especialitzat.  

Les restes de capa asfàltica poden ésser fressades i reutilitzades dins de la pròpia obra com 
a material per a terraplenar o per adequar camins. Seria convenient el reaprofitament de les 
restes d’asfalt, una vegada triturades, en la formació de terraplens o com a subbase pels 
camins afectats per l’obra i que calgui reposar. 

Pel que fa a les restes vegetals procedents de la tala i de la desbrossada també caldrà 
tractar-les segons la normativa vigent, retirant-les de la proximitat de l’obra tan aviat com es 
generin i portar-les a l’abocador específic o que els propietaris dels terrenys o el propi 
constructor es vulgui fer càrrec de les mateixes per utilitzar-les com a llenya.  

Una bona solució que evita la generació de residus és la trituració de tota la fulla i brancada 
generada amb una mida màxima de 15 cm i deixar-la sobre la superfície d’ocupació, el que 
farà que sigui retirada juntament amb la terra vegetal. Aquesta aportació orgànica ajudarà a 
la millora de la qualitat de la mateixa durant el temps que està emmagatzemada. 

Les aigües residuals generades en la zona de barracons i demés instal·lacions de l’obra, 
prèviament al seu abocament a llera o infiltració al subsòl sempre i quan no es puguin dirigir 
a la xarxa de clavegueram, hauran de ser tractades i depurades,: Només podran ser 
abocades a lletra pública sempre i quan els valors dels paràmetres de mesura de la 
contaminació no superin els límits d'abocament establerts per la legislació vigent (Reglament 
del Domini Públic Hidràulic. Annex al Títol IV. Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual 
s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols Preliminar I, IV, 
V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, i modificacions), tant si l'abocament és 
produeix directament a lletra o si ho és per infiltració al subsòl. En qualsevol cas, és 
necessari disposar de la corresponent autorització d'abocament per part de l'òrgan 
competent de l'Administració. 
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Els olis i greixos extrets de la bassa de separació dels túnels, així com els olis i lubricants 
usats, es gestionaran d'acord a la seva consideració de residu especial i mitjançant gestor 
autoritzat per la Junta de Residus. 

Per aquest motiu, caldrà disposar d’un sistema de depuració portàtil tipus fossa sèptica, 
clarificador-digestor, etc., per a rebaixar la càrrega contaminant de l'efluent a la sortida de la 
bassa de decantació, d'acord amb els condicionats que estableixi la preceptiva autorització 
d'abocament. El sistema de depuració que s'instal·li haurà d'estar adequadament 
dimensionat als equipaments sanitaris previstos i al personal usuari.  

Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants 
usats, combustibles, restes d'aglomerats bituminós i els seus components, etc., en cap cas 
s'abocaran sobre el terreny o en cursos d'aigua i lleres. S’establirà un sistema de recollida 
d'aquest tipus de residus i seran gestionats d'acord amb el que estableix la normativa relativa 
a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també 
autoritzat. La superfície de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials 
s’impermeabilitzarà amb una llosa de formigó, tindrà un petit mur perimetral i la superfície 
recoberta totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); 
addicionalment la zona pot estar a cobert de la pluja. 

4 QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DE LES MESURES CORRECTORES. 

En el següent quadre s’indiquen del conjunt de mesures correctores quines aniran a càrrec 
del contractista i quines hauran d’anar el pressupost del projecte constructiu corresponent. 

 

 
Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

Mesures correctores d’instal·lacions auxiliars   

Senyalització i abalisament de les instal·lacions auxiliars.  X 

Habilitació i restauració del parc de maquinària, zona de treball i resta de 
l’equipament d’obra. 

 X 

Localització i legalització dels acopis de terres vegetals i abocadors en  X 

 
Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

zones aptes 

Habilitació i restauració d’abocadors i acopis temporals  X 

Mesures correctores de l’Impacte Geològic   

Cobrir les necessitats de préstec de terres amb terres procedents 
d’explotacions properes a la zona d’estudi. 

X  

Instal·lació de mantes orgàniques X  

Recuperar la terra vegetal mitjançant la seva retirada i el seu convenient 
abassegament per una posterior reutilització 

X  

Realitzar la hidrosembra dels talussos i de les zones planeres 
immediatament després de l’estesa de les terres vegetals. D’aquesta 
manera es disminuirà el risc d’erosió 

X  

Mesures correctores de l’Impacte sobre la hidrogeologia   

Prendre les mesures necessàries per evitar la contaminació d’aqüífers en 
fonamentacions i activitats auxiliars 

 X 

Minimitzar els impactes dels túnels i sobre les aigües subterrànies 
instal·lant basses de decantació i equips de tractament de pH de les 
aigües sortints del gunitatge. 

 X 

Mesures correctores de l’Impacte sobre la Hidrologia   

Canalitzar els punts d’abocament de drenatge de la via 
adequadament per evitar possibles inundacions dels camps de 
cultiu. 

X  

Ubicar les àrees d’instal·lacions, activitats auxiliars i els 
abassegaments de terres a més de 50 metres de cursos d’aigua 

 X 

Mesures correctores de l’impacte sobre la Qualitat de l’Aire  

Mantenir permanentment humits els camins de pas i d’accessos 
utilitzats. 

 X 

Injectar aigua en les feines de perforació i/o voladures si es porten 
a terme prop de zones habitades per evitar la generació de pols. 

 X 

Recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin 
materials i terres que puguin generar pols. 

 X 
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Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

Col·locar aspiració localitzada, filtres i carenat en plantes de 
formigó, asfàltiques i en zones de trituració de material 

 X 

Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en bones 
condicions. 

 X 

Utilitzar lluminàries de baix consum i dirigides cap al terra per tal 
de minimitzar la contaminació lumínica. 

X  

Mesures correctores de l’impacte acústic   

Respectar al màxim les hores de descans de la població, limitant 
l’execució d’activitats sorolloses a l’horari diürn (8-22 h). 

 X 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat.  X 

Ubicar el parc de maquinària el més lluny possible de nuclis 
habitats i d’edificacions habitades 

 X 

 

 
Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

Realitzar els pertinents apantallaments per tal que els receptors no 
superin els nivells màxims d’immissió acústics establerts per la llei 
16/2002. 

X  

Mesures correctores de l’impacte sobre la vegetació   

Realitzar una senyalització i abalisament estricte de tot l’entorn 
d’ocupació de l’obra. 

 X 

Mesures correctores de l’impacte sobre per a la fauna   

Adequar les obres de fàbrica previstes a l’obra, valorant la seva 
idoneïtat i la seva l’adequació com a passos de fauna. 

X  

Col·locació d’escalons laterals per facilitar el pas de la fauna. X  

Col·locar un tancament cinegètic perimetral en viaductes, túnels i 
passos de fauna per evitar l’accés directe de la fauna a la 
carretera. 

X  

 
Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

Limitació temporal de les obres (excavacions i voladures) per a la 
protecció de la fauna en determinades èpoques de l’any, 
especialment la primavera, on coincideixen amb els períodes de 
reproducció i cria de la fauna. 

 X 

Mesures correctores de restauració paisatgística   

Realitzar una correcta revegetació de l’obra per minimitzar 
l’impacte paisatgístic, sobre la vegetació i sobre la fauna 

X  

Fer el trasplantament d’arbres singulars (Quercus sp.) que es 
vegin afectats pel projecte i habilitar un viver d’obra per a destinar-
hi temporalment aquests peus arboris fins a utilitzar-los en la 
restauració de l’obra. 

X  

Fer la restauració dels trams de carretera fora d’ús X  

Mesures correctores relatives a la prevenció d’incendis forestals 

Tenir en compte les mesures establertes en el Decret 64/1995, de 
7 de març, i en el Decret 130/1998 de 12 de maig. 

 X 

Realitzar la plantació d’espècies per a la revegetació de la zona, 
evitant que es doni una continuïtat dels combustibles forestals 

X  

Mesures correctores de prospecció arqueològica del traçat  

Realitzar un seguiment arqueològic dels moviments de terres per 
preservar la destrucció, sense documentació prèvia, dels jaciments 
que es poguessin descobrir. 

X  

Mesures correctores de l’afectació de vies de comunicació i infraestructures 

Regular el trànsit de la C-63 i dels diversos camins 
tallats/modificats durant les obres, per tal de no crear problemes de 
trànsit. 

 X 

En cas d’afectació directa sobre una via de manera temporal, 
buscar alternatives de pas de manera que cap habitatge quedi 
sense accés. 

 X 
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Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

Caldrà assegurar els accessos a les diverses finques adjacents 
durant la fase d’obres 

 X 

En projecte es preveu la reposició de totes les carreteres, camins i 
accessos a finques afectats per la nova variant, mitjançant una 
sèrie de vials de servei, enllaços i camins que garanteixin la 
connectivitat. 

X  

Restituir els serveis afectats. X  

Presentar un pla de camins i accessos on haurà d’especificar 
quines vies de circulació utilitzarà durant tota l’obra per la circulació 
de camions i maquinària pesada. 

 X 

Mesures correctores de Gestió de residus   

Ubicar bidons tapats per a la recollida de l’oli usat, en la zona del 
parc de maquinària 

 X 

Tenir unes zones específiques per a la neteja de les cubes de 
formigó i de les canaletes i impedir que es netegin al costat dels 
cursos d’aigua existents a la zona 

 X 

Impermeabilitzar, cobrir i ubicar en un cubetó de seguretat la zona 
de magatzem de productes especials, evitant així possibles 
infiltracions al terreny. 

 X 

 

 Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

Impermeabilitzar el sòl en les àrees destinades a operacions o 
activitats potencialment contaminants 

 X 

Emmagatzemar els productes tòxics en llocs habilitats per a tal 
efecte i realitzar una correcta gestió dels residus generats a l’obra. 

 X 

Gestionar els residus correctament. Tots els residus han de ser  X 

 Inclòs en 
projecte 

A càrrec del 
Contractista 

transportats i tractats per transportistes i gestors autoritzats. 

Localitzar punts d’acopi temporal de residus no especials, 
degudament senyalitzats, distribuïts en aquelles zones de major 
activitat. 

 X 

Tractament de les restes vegetals procedents de la tala o 
desbrossada 

 X 

Dirigir les aigües residuals sanitàries procedents de la zona 
d’instal·lacions a la xarxa de clavegueram existent 

 X 
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5 PRESSUPOST DE MESURES CORRECTORES. 

En el següent quadre resum s’indica el resum del pressupost de les mesures correctores 
d’impacte ambiental* definides en el present projecte: 

 

CAPÍTOL  09.01 Trasplantament d’arbres en viver d’obra 5.986,75 € 

CAPÍTOL  09.03 Mesures protecció patrimoni 913,00 € 

CAPÍTOL  09.04 Restauració ocupació serveis afectats 12.390,00 € 

CAPÍTOL 09.05 Marcatge de la zona d’ocupació 536,25 € 

CAPÍTOL 09.06 Terra vegetal i hidrosembra 9.009,06 € 

CAPÍTOL 09.08 Restauració zones auxiliars i abocadors 12.822,60 € 

CAPÍTOL 09.10 Mesures protecció de la fauna 366,66 € 
 
TOTAL 42.024,32 € 

 Aquest pressupost ha estat incorporades al pressupost del present projecte. 
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6 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

6.1 TERRA VEGETAL 

6.1.1 DEFINICIÓ 

S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa més superficial del sòl que presenta les 
característiques adequades per fer de suport de qualsevol tipus de plantació o sembra. 
Aquesta terra pot rebre aportació de matèria orgànica d’origen i característiques molt 
diverses que faran augmentar la matèria mineral i orgànica present en el sòl, però sempre cal 
uns mínims per poder millorar-la. Si conté més del 2% de M.O. no caldrà abonar-la i per 
contra si té menys del 0,5% de M.O. es considerarà no vàlida per ser utilitzada com a terra 
vegetal. 

Es procedirà a l’estesa de terra vegetal als talussos de terraplè i desmunt amb pendent 
3H:2V o més estirats, en les zones mortes dels laterals de la calçada, en els trams de 
carretera a eliminar, en totes les rotondes i espais lliures entre els enllaços, i als llocs 
puntuals a identificar després dels treballs de construcció de la plataforma. El gruix de terres 
no serà mai inferior a 30 cm com a mitjana en tots els tipus de talussos, zones planeres, 
rotondes i enllaços. 

6.1.2 CARACTERÍSTIQUES IDÒNIES DE LA TERRA VEGETAL 

Les característiques mínimes de qualitat que ha de complir la terra vegetal a utilitzar en els 
treballs de revegetació són: 

Paràmetre Requeriments mínims 
pH 5 <pH> 8,5 
% Matèria Orgànica >0,5 % 
Textura Franca/ argilosa-sorrenca/ sorrenca - franca 
Elements gruixuts (>5 cm) <25 % 
Salinitat (Cee) ≤4 dS/cm 
Sodi intercanviable <15 % 
Nivell de carbonats <30 % 

Concentració metalls pesats Dintre dels límits admissibles segons legislació 
vigent. 

Com a base per a ser vàlides com a terra vegetal es poden utilitzar 3 grups de terres: 

 a/ Terres de cultiu o que ho han estat fa poc temps. La fondària de la capa per 
aprofitar serà en funció de la qualitat de la mateixa, però es recomana entre 30 i 50 cm. 

 b/ Terres sense cultivar, però amb vegetació espontània apreciable. La fondària de la 
capa de terra per aprofitar és de 15 a 25 cm. 

 c/ en les zones amb masses forestals només s’aprofitarà si està lliure de pedres i 
altres materials estranys. La fondària de la capa de terra per aprofitar és d’uns 10 a 15 cm. 

6.1.3 TRACTAMENT DE LA TERRA VEGETAL. 

Abans que els sòls siguin ocupats per la infraestructura, s’ha d’extreure una capa de terra 
vegetal de la superfície a desbrossar, que posteriorment s’utilitzarà per a cobrir les 
superfícies que necessiten una ràpida recolonització vegetal, bé per ser superfícies de nova 
creació (talussos, abocadors, etc.), bé per haver estat alterada la seva coberta original. 

Aquests sòls requereixen una manipulació molt acurada degut a l’elevat nombre de llavors, 
que siguin de plantes herbàcies i arbustives pròpies de la zona, i de microorganismes que 
contenen, essent el millor substrat per a l’assentament d’espècies vegetals i que han d’ajudar 
a la posterior restauració de l’entorn. 

El contingut més gran de matèria orgànica i elements nutritius es troba a la capa de terra 
vegetal o cobertura, que generalment tenen entre 20 i 30 cm d’espessor, corresponent a 
l’horitzó A i per tant la capa de terra vegetal sempre s’haurà de conservar, mentre que la 
resta dels horitzons infrajacents són més pobres i caldrà valorar si val la pena aprofitar-la o 
no. 

 Quatre són els tipus d’operacions que s’han d’efectuar amb el sòl: 

- Retirada i manipulació de l’horitzó vegetal i altres horitzons del sòl 
- Emmagatzematge fins a la seva reutilització posterior 
- Abonat i millora de qualitat de la mateixa 
- Estesa a la seva ubicació definitiva 



 
 

  MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 
             

 

 
ANNEX Nº 17 .- MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
26 

Aquesta terra vegetal no es podrà conservar acordonada al peu dels terraplens o de la 
mateixa carretera sinó que caldrà agrupar-la en punts prèviament seleccionats com zones 
d’acopi temporal de terra vegetal específiques i determinades, conservada en piles de fins a 
2 metres d’alçada en forma apilonada i sense ser trepitjada per camions i maquinària pesada 
de l’obra. L’emmagatzematge ha d’ésser acurat, per evitar el seu deteriorament per 
compactació i, d’aquesta manera, preservar en tot el possible l’estructura del sòl, evitar la 
mort de microorganismes aerobis i els riscos d’erosió eòlica i hídrica. Es farà necessari 
l’acordonament i limitació de tota la zona d’acopi per evitar el deteriorament de la mateixa, ja 
que haurà de restar molts mesos en aquest indret abans no es reutilitzarà de nou. L’alçada i 
el temps que poden restar amuntegats depèn del tipus de terreny on s’ha projectat l’obra i de 
la qualitat de la terra.  

Per evitar la compactació s’ha de manipular la terra quan aquesta estigui seca o el contingut 
d’humitat sigui menor del 75%, evitar el pas reiterat de maquinària sobre ella i dipositar els 
materials en capes primes evitant la formació de grans aplecs. L’alçada i el temps que poden 
restar amuntegats depèn del tipus de terreny on s’ha projectat l’obra i de la qualitat de la 
terra. 

 Si en un termini superior a un any, els aplecs no són utilitzats, és aconsellable llaurar la 
superfície dels mateixos i afegir-hi una barreja de llavors en què predominen les 
lleguminoses, abonar i afegir un "mulch" de palla per a mantenir l’estructura del sòl en els 
mateixos, evitar canvis en la fertilitat, compensar les pèrdues de matèria orgànica i crear un 
tapís vegetal que permeti la subsistència de la microfauna i microflora originals, al mateix 
temps que eviti l’erosió. 

Abans d’utilitzar de nou en el recobriment de talussos la terra vegetal caldrà fer una analítica 
de la mateixa i veure si presenta el mínim de qualitat per ser utilitzada o si es fa necessari un 
abonat de la mateixa just abans de ser carregada als camions o altre tipus de vehicle per ser 
estesa a l’obra. Si el valor de la matèria orgànica es troba compresa entre un 0,5% i un 2% 
caldrà abonar-la. En el cas de presentar uns valors superiors al 2% de contingut de matèria 
orgànica no serà necessari l’abonat de la mateixa. Si els valors són inferiors a 0,5% no es 
considerarà vàlida com a terra vegetal. 

Per la millora de la qualitat de les terres vegetals procedents de l’obra, si el seu contingut de 
matèria orgànica està comprés entre 0,5 i 2%, una vegada s’ha realitzat la corresponent 
analítica i s’ha comprovat que compleix els requisits mínims pel que fa als paràmetres exigits, 
es portarà a terme de la següent manera: 

- El contractista tornarà a col·locar la terra vegetal que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències així com també en cas 
d’erosions per pluges o altres causes. 
- S’estendrà per parts, en una zona prèviament, en un lloc prou espaiós, en gruixos 
uniformes no superiors al 50 cm, amb la maquinària adient, de manera que no es compacti ni 
deteriori. 
- S’afegiran damunt la superfície els fertilitzants i esmenes, que mai seran inferiors a 
2,5 kg/m3 d’adob orgànic o incorporació entre un 5-10% d’adob específic tipus compost. 
- Es procedirà a un fressat del material tractat, fins que quedi barrejat homogèniament 
la terra, els fertilitzants i les esmenes. 
- S’emmagatzemarà en pilons no molt grans, procurant que no sobrepassin els 2 
metres d’alçada o es portarà directament a l’obra per ser estesa. 
- La mesura i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres 
cúbics realment estesos, mesurats en repleques o una vegada estesos. També podrà fer-se 
per metres quadrats de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

6.1.4 ADOBS O FERTILITZANTS A UTILITZAR PER LA MILLORA DE LA TERRA 
VEGETAL 

Es considera adob o fertilitzant qualsevol matèria o substància amb un contingut apreciable 
d'un o diversos elements nutritius en forma assimilable pels cultius. 

Podem distingir entre adobs orgànics (fems, purins, compost...) i minerals, però tant uns com 
els altres aportaran al sòl els elements nutritius i matèria orgànica (humus) necessària per 
arribar a un hàbitat òptim pel desenvolupament dels cultius. 

A part de l’aportació d’aquestes esmenes, com a esmena complementària, les restes 
procedents d’aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes, s’esmicolaran i 
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trituraran a mides inferiors a 5 cm i esteses homogèniament sobre el terreny esbrossat, 
d’aquesta manera s’incorporaran a la terra vegetal com a esmena orgànica abans del 
decapatge d’aquesta. 

Esmena orgànica 

Es defineixen com matèries fertilitzants compostes, principalment, per combinacions d'origen 
vegetal o animal, fermentades o fermentables, destinades al manteniment o millora de la 
matèria orgànica del sòl.  

Les característiques mínimes exigides a aquests productes són: 60% de matèria orgànica 
total, 2% de nitrogen orgànic, 6% de nitrogen + potassi + fòsfor, entre d'altres. 

Aquestes esmenes s’hauran de presentar en estat sòlid, amb almenys un 25% en pes de 
matèria seca i un 20% de matèria orgànica en pes de matèria seca; que no desprenguin 
males olors; amb un contingut de contaminats físics (vidres, metalls plàstics) inferiors al 0,5% 
mesurat en pes de matèria seca, i amb un contingut d’elements perillosos que no superin els 
límits admissibles establerts en la legislació vigent. 

L’objectiu de l’aplicació de l’esmena orgànica serà obtenir un percentatge mínim del 2% de 
matèria orgànica, definint l’Assistència Ambiental les dosis d’esmena a aplicar en funció del 
tipus d’adob i de l’acopi. 

Tipus d'adobs d’origen orgànic: 

- Fems naturals 

Els fems estan formats per defecacions sòlides i líquides del bestiar barrejades amb els 
materials que li serveixen de jaç, els quals han patit una fermentació anaeròbia completa en 
el femer, amb una temperatura en el seu interior sempre inferior a 45 ºC i superior a 25ºC. Es 
tracta d'un adob avaluat principalment per la seva fracció orgànica, tot i que també aportarà 
elements minerals en un percentatge baix. 

La composició mitja serà amb un error inferior al 10%: 

  - 0,4 a 0,8 % de nitrogen,/ 0,2 a 0,6 % d'òxid de fòsfor / - 0,5 a 0,7 % d'òxid de 
potassi. 

La seva densitat mitja serà com a mínim de 650 kg/m3.  

No es podrà admetre que els fems no es barregin o escampin en el terra o quedin exposats 
directament als agents atmosfèrics més de 24 hores des que es van portar a peu d’obra. Per 
tal d'evitar pèrdues, és convenient enterrar els fems després de la seva distribució. La 
profunditat és de 10 a 15 cm per facilitar l'acció microbiana. 

- Compost orgànic: 

Procedent de plantes de compostatge  

Característiques: 

- pH inferior a 8. 
- percentatge de matèria orgànica superior al 65 %. 
- quantitat de matèria orgànica >50% respecte al seu pes sec. 
- no tindran quantitats apreciables de materials estranys. 
- relació C/N, superior al 8% 

6.1.5 ESTESA DE TERRA VEGETAL 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir una superfície de terreny amb 
una capa uniforme de terra vegetal, millorada mitjançant uns tractaments.  

Es portaran a terme una vegada acabades totes les tasques d’excavació i terraplenat, i donat 
els perfils i pendents adequats. S’estendrà en els talussos amb pendent 3H:2V, laterals de la 
calçada, rotondes, zones mortes i espais lliures enter els enllaços i a llocs puntuals a marcar 
després de les excavacions. 

El gruix a aplicar serà de 30 cm en tots els talussos i en les superfícies planeres a recuperar. 
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Passes a seguir. 

Escarificació de la superfície on s'estendrà la terra vegetal. S’eliminaran les graves, terrossos 
d’argila i pedres més grans de 5 cm. 

Es remourà i transportarà a la zona d’ús amb molta cura per procedir a la seva estesa, 
evitant la contaminació de graves. 

Extensió del material sobre talussos amb un gruix mínim de 30 cm o de 50 cm si es tracta de 
zones planeres, tant uniforme com fóra possible, ja que és el gruix imprescindible per 
permetre a la planta un mínim d’espai per arrelar. Es procurarà evitar la compactació del sòl 
pel pas de la maquinària. 

La fertilització o esmena de la terra vegetal, si cal, es farà en el moment de la distribució 
abans de ser carregada en l’àrea d’acopi. Al llarg de la jornada només s’adobarà el volum de 
terres que s’estendran el mateix dia. Aquestes operacions mai es podran realitzar en dies de 
pluja. 

Després d’estendre la terra és necessari realitzar un refinat de la superfície, que pot ser 
manual, si hi ha molta pendent, o bé mecànic en llocs més planers. L’objectiu del refinat és 
disgregar els terrossos, eliminar elements més grollers com pedres, troncs... i facilitar el 
creixement de les plantes herbàcies. 

Una vegada acabada la distribució i l’extensió de la terra vegetal per tots els talussos i altres 
àrees de l’obra on sigui necessari, es netejarà la zona que s’ha utilitzat de magatzem de 
terres, de les restes de terres o altres materials. Els sobrants es portaran a l'abocador 
autoritzat. 

Anivellació i afinament d’explanacions de les zones planeres i talussos mitjançant dos 
rasclats: un de profund i l'altre de superficial. 

L’estesa de la terra vegetal cal portar-la a terme just abans d’iniciar les plantacions dels 
talussos per evitar la pèrdua de nutrients per erosió i arrossegament per l’aigua si es deixa 
molt de temps estesa abans de portar a terme la hidrosembra. El temps transcorregut entre 

l’estesa de la terra i l’hidrosembra serà el mínim possible, un cop assentada la capa 
aportada. 

6.2 SEMBRES I HIDROSEMBRES DE TALUSSOS 

La hidrosembra és una sembra mecànica la qual es tracta de projectar una barreja de llavors, 
adobs minerals, fixadors o estabilitzant, Mulch i aigua per mitjà d'una hidrosembradora i 
consisteix amb l’aplicació de llavors i productes per afavorir la seva subjecció sobre la 
superfície dels talussos i terra vegetal i desenvolupament mitjançant una suspensió aquosa.  

Es realitzarà en dues fases o passades, i s’utilitzaran llavors d’espècies lleguminoses i 
gramínies adaptades agroclimàticament a les condicions en què han de desenvolupar-se 
sobre les superfícies a aplicar. 

La hidrosembra caldrà fer-la, una vegada preparat el terreny, preferentment a la tardor o en 
acabar l’hivern. S’evitaran dies de vent i es controlarà que el terreny tingui la humitat 
adequada. Es portarà a terme en tots els talussos amb pendent 3H:2V una vegada realitzada 
la plantació i també en les zones planeres de l’obra. 

Els talussos se sembraran en sentit ascendent distribuint més llavor a la part alta per 
compensar l’arrossegament de l’aigua de les mateixes. 

6.2.1 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS UTILITZATS EN LA HIDROSEMBRA 

Aigua: Tindrà les mateixes exigències que l'aigua de reg. 

Llavors: Les exigències tecnològiques estan en l'apartat de llavors. La dosis aproximada és 
de 40 gr/m2. 

Les llavors escollides i les seves proporcions s’han pensat en funció de:  

a/ utilitzar espècies amb diferent velocitat de germinació 
b/ varietats que puguin suportar condicions difícils de sequedat 
c/ cal que tinguin sistemes reticulars potents i amb capacitat per fer un bon recobriment 

superficial 
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Mulch: Facilita la germinació de les llavors i les protegeix contra agents meteorològics 
adversos. Preferiblement s'utilitza Mulch origen orgànic de fibra de fusta verge que no 
contingui elements nocius pels éssers vius. 

El tipus a utilitzar seria: 

- Cel·luloses: obtingudes per procediments mecànics (fibres més llargues i de gran 
poder d’absorció d’aigua) o per procediments químics (fibres més curtes i de menys 
capacitat d’absorció d’aigua). Dosis mai inferior a 250 gr./m2. 

Fixadors: són productes orgànics o inorgànics que s’apliquen en dissolució aquosa o en pols 
i que penetren a través de la superfície del terreny redueixen l’erosió. La seva estructura 
reticular ha de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del terreny, 
millorant l’estructura i proporcionen un medi biològic més idoni. També facilita l'adherència al 
sòl i lliga el Mulch amb les llavors per evitar que aquestes puguin moure’s. Seran 
biodegradables i no nocius pel medi. 

Adobs: L’adob a utilitzar serà d’alliberació lenta però combinat sempre amb adob orgànic 
líquid d’un efecte més ràpid. També s’incorporaria a la barreja un contingut d’aminoàcids per 
tal d’afavorir la germinació i desenvolupament de la llavor. 

6.2.2 CONTROL DE QUALITAT DE LES LLAVORS D’HIDROSEMBRA. 

Prèviament a l’inici de les actuacions d’hidrosembra, i amb unes setmanes d’antelació, caldrà 
que es prevegi la realització dels corresponents controls de qualitat de les llavors 
d’hidrosembra adquirides a les diferents empreses comercials. 

Per a aquest tipus de material s’hauran de fer dos tipus d’analítiques de qualitat: 

- Control de composició: Es farà un control d’identificació de llavors per comprovar 
la correcta composició de les llavors adquirides d’acord amb el previst en projecte, 
i que els percentatges formulats s’ajusten també a previst. 

- Control de germinació: Es farà un control de germinació global i per espècie de les 
llavors d’hidrosembra. Si la capacitat germinativa de les llavors d’hidrosembra és 

inferior al 80%, caldrà fer un repàs d’hidrosembra equivalent a la mancança de 
capacitat germinativa de les llavors.  

6.3 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

L’abalisament d’una obra o de part d’una obra és una mesura preventiva fonamental sobre la 
integritat de múltiples aspectes del medi (vegetació, fauna, paisatge, qualitat de les aigües...) 
que permet minimitzar la superfície afectada per les obres sempre i quan s’executi amb 
caràcter previ a l’inici de qualsevol activitat i es realitzi el manteniment del mateix. 

Aquest abalisament sempre caldrà fer-lo abans de l’inici de la desbrossada i caldrà delimitar 
la franja corresponent als moviments de terres en les zones més sensibles. 

S’hauran de delimitar perfectament les zones d’especial protecció i indicar la ubicació de les 
instal·lacions del parc de maquinària i de la resta de les obres, així com també les zones 
d’acopi temporal de terres i de tots els accessos per tal que la població i el trànsit de vehicles 
estiguin ben informats. 

Els abalisaments seran amb pals rodons d’acer o de fusta tractada de 2 metres de longitud 
amb una distancia màxima de 8 metres entre ells, i la col·locació d’una cinta de plàstic o 
millor encara una malla (és més resistent) que delimiti tota la zona. Periòdicament es 
procedirà a comprovar la seva correcta funcionalitat i si cal, es canviarà la seva localització o 
se substituiran els trams trencats. 

Serà important verificar l’estat de l’abalisament mitjançant controls periòdics al llarg de tot el 
desenvolupament de les obres i restituir la cinta en els indrets que s’hagi malmès i així durant 
tot el temps que durin les obres. 

S’hauran de senyalitzar específicament amb cartells els abocadors actius de la zona, la zona 
d’acopi de residus, la zona de neteja dels vehicles, de la fossa de neteja de canaletes de 
formigó, etc. 
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6.4 OPERACIONS DE TRASPLANTAMENT 

S’entén per trasplantament d’arbre exemplar l’operació que consisteix en arrencar un arbre 
de diàmetre mínim 20 cm amb pa de terra, el transport fins al nou emplaçament i la seva 
plantació. 

Aquesta operació es realitzarà sota la supervisió directa de la Direcció Ambiental de l’obra, 
que serà la que indicarà la mida del pa de terra mínim a extreure, d’acord amb la mida de 
l’arbre, l’espècie i la seva localització. 

Per a l’execució d’aquest trasplantament, serà necessària prèviament la realització d’una 
poda selectiva de l’arbre per garantir que els recursos de l’arbre es destinin a un bon arrelat, 
mirant així de garantir al màxim les possibilitats de supervivència i posteriorment, fer-hi un 
reg abundant per facilitar-ne el trasplantament i l’assentament del terreny. Caldrà buscar un 
equilibri entre la part reticular i la part aèria de l’arbre. 

Per a l’execució del trasplantament, serà essencial la formació d’un pa de terra de mida 
suficient però no excessivament gran per evitar la descomposició del pa de terra. 
Posteriorment s’arrencarà l’arbre amb una màquina arrencadora-trasplantadora sobre camió i 
es farà el transport fins a la seva nova ubicació, amb totes les fixacions necessàries per 
minimitzar les incidències negatives derivades del transport del peu arbori. 

L’assistència ambiental haurà de decidir en funció de cada exemplar si pel trasplantament es 
pot fer directament o amb el pas de terra lligat a malla metàl·lica o amb pa d’escaiola 

El trasplantament a la nova ubicació de l’arbre (ja sigui al viver d’obra o bé la zona a 
revegetar) es farà amb la màxima brevetat possible des del moment d’arrencada de la seva 
ubicació. El trasplantament es farà en un forat de mida suficient per acollir el pa de terra i es 
farà un escocell sobredimensionat per afavorir la retenció d’aigua durant els regs. 

Un cop trasplantat, es procedirà a fer el primer reg de plantació i els corresponents regs que 
la Direcció Ambiental estimi necessaris per a garantir la seva supervivència. 

6.5 MANTENIMENT D’UN VIVER D’OBRA 

En el viver d’obra s’haurà de preveure el manteniment dels arbres que es vol trasplantar des 
que són arrencats del lloc original, i fins el moment de ser arrencats de nou i portats a la seva 
ubicació definitiva a l’obra. L’arrancada i trasplantament només es podrà fer en els mesos de 
tardor (2ª quinzena d’octubre i novembre) o abans de que treguin fulla (febrer i 1ª quinzena 
de març). No és aconsellable fer-ho en les èpoques més fredes de l’any. 

Per a la ubicació d’un viver d’obra, els condicionants seran els mateixos que s’apliquen per a 
una zona d’abassegament temporal de terres vegetals. Per això es procurarà situar el viver 
d’obra en un entorn de mínim interès ecològic i/o paisatgístic, com són camps de conreu 
sense cultivar o prats de pastura, o bé zones de conreus de secà i evitant sempre possibles 
afeccions a la flora i la fauna o indrets d’especial interès paisatgístic. 

Per la utilització d’aquest viver d’obra caldrà presentar, prèviament a adequar l’espai, el 
permís firmat del propietari conforme autoritza la utilització de la seva finca per aquesta 
finalitat. 

El manteniment en viver d’obra inclou totes les operacions de reg i manteniment. Aquest reg 
té com finalitat garantir la viabilitat de les plantes i afavorir el seu arrelament i 
desenvolupament després de la plantació. Lògicament es realitzarà aquest reg de 
manteniment tenint en compte les condicions meteorològiques locals i de manera coherent. 
En conseqüència, s’obviarà aquest reg de manteniment sempre que les condicions 
meteorològiques locals aportin una precipitació suficient per a garantir la supervivència de les 
plantacions i per indicació de la Direcció Ambiental de l’obra. 

Aquest reg s’aplicarà forçosament durant els mesos d’abril a setembre. No obstant això, 
aquesta operació podrà executar-se fora d’aquest període establert sempre i quan les 
especials condicions meteorològiques puguin posar en perill la supervivència de les plantes 
del viver d’obra. 

Es contempla el reg de plantacions durant tot el període en què sigui necessari mantenir els 
peus arboris al viver d’obra i fins que es faci el trasplantament d’aquest a la zona a revegetar. 
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L’aigua destinada a reg s’aplicarà de manera individualitzada, per cada peu d’arbre o arbust i 
a primera hora del matí o de la tarda, en tot cas, evitant les hores de màxima insolació. 

L’operació de reg es realitzarà de manera que els peus no quedin descalçats, ni es 
produeixin erosions, ni rentat del sòl. S’evitarà que amb l’aplicació del reg es desenterrin 
llavors o fertilitzants. 

En cas que per efectes de una incorrecta execució del reg, es produeixi la destrucció del 
escocell, desenterrament de la planta o qualsevol altre problema, serà obligació del 
contractista reparar el mal ocasionat. 

6.6 PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA PRÈVIA A LA OBRA 

Prèviament a l'inici de les obres es portessin una prospecció arqueològica a tota la zona de 
projecte per determinar la presència o absència de potencials jaciments arqueològics no 
documentats. 

Tal com marquen les directrius generals de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya per a obra civil, hi haurà d'haver un arqueòleg a peu d'obra mentre 
durin els moviments de terra. Si en aquest temps es troben jaciments interessants, s'haurà 
de parar les obres en aquest punt fins a haver documentat el lloc i, segons els resultats 
obtinguts, formular noves mesures correctores. 

La prospecció arqueològica es realitzarà en diverses fases i la durà a terme una empresa 
especialitzada: 

 a/ prospecció superficial i sondeigs abans d'iniciar les obres en tota la zona 
d'afectació del nou traçat i zones pròximes per part d'un equip d'arqueòlegs especialistes. 

 b/ durant el període d'estassada i decapatge de terres vegetals, es comptarà amb 
la presència d'un arqueòleg en previsió de l'aparició de nous jaciments no catalogats. 

Les mesures a prendre per preservar el patrimoni de la zona podrien ser: 

 a/ Si es localitza algun jaciment documentar-ho, catalogar-lo i valorar-lo abans de 
continuar amb les obres al sector afectat per poder determinar la seva importància i interès. 

 b/ Delimitar molt concretament les zones on no es pugui dur a terme cap tipus 
d'extracció, dipòsits o moviments de terres per no afectar algun jaciment, fins que el 
Departament de Cultura hagi dictaminat la seva importància. 

 c/ Prendre mesures per evitar eventuals expolis dels punts de major importància. 

 

6.7 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE I CONTROL DEL 
SOROLL PROCEDENT DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA. 

Per evitar la generació i propagació de la pols o evitar la pol·lució pel fum dels vehicles, es 
prendran diferents mesures preventives més que correctores durant la fase d’obres: 

 
 Vigilar el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les 

emissions de fum i de soroll siguin correctes. Tots els vehicles i maquinària utilitzada en 
l’obra haurà d’haver passar la corresponent ITV i disposar del certificat conforme 
compleix la normativa CE vigent. 

 Regar sovint les superfícies on es facin demolicions, moviments de terres així com totes 
les zones de pas de vehicles, al mateix temps que s’obligarà a circular per pistes i camins 
de l’obra a una velocitat reduïda. 

 Injectar aigua en les feines de perforació i excavacions en roca, especialment si es 
porten a terme prop de zones habitades. 

 Col·locar aspiració localitzada, filtres i carenat en plantes de formigó, asfàltiques i en 
zones de trituració de material si es detecta que el nivell de generació de pols és 
important i pot molestar la població de l’entorn. 

 Recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin materials que puguin 
generar pols durant tota la fase d’obra, especialment si han de fer desplaçaments per 
terrenys difícils o desplaçaments de llarga durada, o bé fora de la pròpia zona de l’obra. 
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 La velocitat de circulació de la maquinària d’obra serà limitada i es reduiran les 
operacions de transport durant els dies de fort vent. Es limitaran les operacions de 
moviment de terres al mínim estrictament necessari sota condicions de vent fort. 

 Si es considera necessari, s’ubicaran instal·lacions de neteja de camions en els punts 
d’accés- sortida de les obres. Es netejarà periòdicament el fang dipositat en els vials 
asfaltats d’accés a les obres per tal de retirar el material acumulat i evitar el seu transport 
a les vies generals d’accés. 

6.8 CRITERIS D’EXCLUSIÓ PER A LA UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’OBRA 

És convenient situar aquestes zones en espais de nul interès socioeconòmic, com són àrees 
degradades o abandonades, camps de conreu sense cultivar o prats de pastura i evitant 
possibles afeccions a la flora i la fauna o indrets d’especial interès paisatgístic. En aquest cas 
serà important no afectar terrenys situats vora zones urbanes per minimitzar les molèsties 
causades a la població propera a la zona de projecte, i també lluny dels hàbitats protegits i 
espais naturals interessants que trobem al voltant de la zona de projecte.  

Haurien d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per tal de reduir el trànsit 
de vehicles per dins de zones urbanes i alienes a la traça i també és important que sigui de 
fàcil accés des de l’obra.  

Cal que sigui una zona estable geològicament que no pugui sofrir efectes relacionats amb 
augments dels processos erosius, i contaminants de les aigües tant les superficials com les 
subterrànies. 

També caldrà que els futurs pàrquings i zones de treball no s’instal·lin en terrenys que puguin 
representar un impacte visual important des del punt de vista paisatgístic, ni en àrees que 
tinguin una vegetació interessant ni prop de comunitats vegetals destacades, a més d’estar 
allunyades de cursos fluvials propers. En aquest entorn és especialment important que 
aquestes activitats auxiliars estiguin fora dels hàbitats d’interès comunitari detectats a la zona 
propera a l’obra. 

6.9 MESURES DE RESTAURACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PER LES 
INSTAL·LACIONS D’OBRA I ABOCADORS DE TERRES SOBRANTS 

Com a mesures correctores de recuperació i restauració de parcs de maquinària, zones de 
treball i zones ocupades per altres activitats auxiliars d’obra caldrà que: 

- Un cop acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions es procedirà al seu 
desmantellament, amb la recuperació del sòl original amb la demolició dels paviments, en 
cas que hi foren presents i de les construccions o estructures que s’hagin pogut fer en tota la 
zona de parc de maquinària i àrees de treball. 

- En cas de no tenir-hi paviment o una vegada retirat aquest, caldrà restaurar tot el sòl de la 
zona d’afectació mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de subsolador a 
una fondària de 50 – 60 cm. 

- Llavors es passarà a l’estesa de terra vegetal que s’havia retirat abans de començar a 
utilitzar l’àrea escollida, amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 30 cm.  

- Posteriorment s’integrarà paisatgísticament amb l’entorn, amb la hidrosembra de totes les 
superfícies generades per evitar la pèrdua de sòl o bé s’habilitarà de nou com a camp de 
conreu, si així s’havia acordat amb el propietari. 

En els abocadors de terres sobrants de l’obra, una vegada finalitzades les obres i es donin 
per acabades les aportacions de materials caldrà que: 

- en procedir a la clausura de l’abocador es farà la regularització de la superfície de 
l’abocador i la posterior estesa de la terra vegetal guardada anteriorment sobre el terreny i 
també sobre els nous talussos generats- 

- Per evitar el risc d’erosió dels nous talussos generats i també del terra del abocador ja 
clausurat caldrà fer una hidrosembra a totes les superfícies incloent-hi la dels talussos. 
Finalment es procedirà a la integració paisatgística de l’entorn amb la plantació d’arbres i 
arbusts si el terreny ho requereix. 
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6.10 MESURES PER A LA LEGALITZACIÓ DELS ABOCADORS 

Caldrà ubicar els abocadors de materials de l’obra i acopis temporals de terres en zones 
concretes classificades com a admissibles, de forma que permeti recuperar la tipologia 
original del terreny una vegada acabades les obres, tot i que moltes vegades es poden 
aprofitar finques on pugui resultat convenient millorar la seva pendent actual, pujar la cota o 
adequar l’escorrentia que tenen. En tot moment, aquestes zones d’abocador de terres han 
d’estar situades fora dels límits de les zones protegides o els hàbitats d’interès comunitari 
així com fora de zones forestals. Totes les zones proposades com a abocador de terres han 
d’estar situades en espais ja degradats propers a la traça i a una distància mínima de 50 
metres dels principals torrents i cursos fluvials de l’entorn i sempre fora de terrenys situats 
per sota de la cota d’inundació de 500 anys. 

Per la utilització d’aquests abocadors definitius de terres, abans de començar a aportar-hi 
terres, caldrà tramitar les corresponents autoritzacions. En aquest cas, caldrà complir amb 
les directrius del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció 

ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que 

s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.  

S’hauran de definir els procediments d’explotació de l’abocador garantint la mínima afectació 
al medi durant el seu cicle de vida i delimitant sobre uns plànols els límits concrets 
d’ocupació de cada àrea seleccionada. 

Caldrà presentar un document o projecte on s’especifiqui la situació exacta de la zona 
d’abocament, els accessos al mateix, un estudi hídric del terreny, perfils de l’estat actual i de 
la situació futura de les pendents del terreny una vegada finalitzat l’abocament i restaurat. 
També caldrà presentar i valorar les mesures a aplicar per la seva restauració posterior 
(hidrosembra, plantacions...), així com l’autorització escrita i signada del propietari així com 
l’autorització ambiental de l’activitat per part de l’ajuntament afectat. 

6.11 MESURES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu 

de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 

- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1,0 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1,0 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 
      - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials 

ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 
      - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 

que no contenen,  mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
      - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició 

(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

      - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i 
demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
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      - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 
RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la 
resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS 
I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

. 
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APÈNDIX 1. ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC 
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ESTUDI ACÚSTIC 

 1. Antecedents:  

Donada la naturalesa del present Projecte no es necessari executar cap pantalla acústica. 

L’estudi acústic complert es pot observar en el Projecte Constructiu. Llurs conclusions 
indiquen que no es necessari disposar de cap tipus de pantalla acústica en l’àmbit del 
present projecte Complementari. 
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APÈNDIX 2 AVALUACIÓ DEL RISC D’INCENDIS FORESTALS I MESURES DE 
PREVENCIÓ 
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APÈNDIX 2. AVALUACIÓ DEL RISC D’INCENDIS FORESTALS I MESURES DE 
PREVENCIÓ 

 

 1.1.- INTRODUCCIÓ 

S’ha comprovat en les investigacions portades a terme que, un nombre molt elevat d’incendis 
forestals esdevinguts en els darrers anys i molt especialment en el nostre país, s’han iniciat 
en indrets i zones forestals o muntanyoses sovint freqüentats per l’home i en general en 
zones de fàcil accés.  

Les vies de comunicació, tant camins rurals com carreteres més o menys transitades, han 
esdevingut un dels punts habituals d’inici dels incendis, tant si han estat totalment espontanis 
(llançament d’una cigarreta…) com si han estat provocats. 

El bosc i sotabosc mediterrani és, en general, bastant dens, fet que facilita una ràpida 
expansió del foc en cas d’incendi. Per altra banda, la dificultat en apagar-lo, 
independentment de les condicions meteorològiques, resulta ser alta degut a la complicació 
que representa moure’s entre una vegetació arbustiva densa, de manera que qualsevol foc 
que es pugui produir passaria ràpidament a la capçada dels arbres donada la continuïtat que 
hi ha entre el substrat arbustiu i l’arbori, i també sovint per la dificultat d’accés. 

Això ha comportat que calgui dur a terme tota una sèrie de mesures preventives i també 
desenvolupar una normativa específica referent a les vies de comunicació i en especial la 
vegetació de les àrees properes, per tal d’intentar rebaixar la possibilitat d’iniciar un foc i 
dificultar-ne la seva propagació. 

Aquestes mesures preventives caldrà tenir-les en compte tant en la fase de construcció com 
en la fase d’explotació i molt especialment en aquest segon cas. 

 

 

Les obres projectades corresponen a la reposició de serveis afectats per la traça del nou 
ramal de l’Autopista C-32 des de la sortida de la número 134 “Gi-600, Blanes, Lloret de Mar i 
Tossa de Mar" fins a la connexió amb la C-63 i a l’enllaç del Papalús amb la Gi-682 a Lloret 
de Mar i la construcció de l’eix que va des del camí de Sant Pere del Bosc a la depuradora 
de Lloret de Mar , afectant els termes municipals de Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Serà 
necessari justificar que les obres projectades i contingudes en el Projecte compleixen les 
prescripcions i mesures preventives que, per aquest tipus d’obra, s’estableixen a la normativa 
pertinent. 

 1.2.- OBJECTIU 

Un pla de prevenció d’incendis forestals és un document que té la finalitat de planificar les 
mesures encaminades a la minimització del risc d’incendis forestals durant les obres de 
construcció i explotació del nou ramal de l’autopista C-32 entre Tordera i Lloret de Mar. 

 1.3.- LEGISLACIÓ DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

Les disposicions normatives que regulen la prevenció d’incendis forestals a Catalunya i per 
extensió en obres lineals i el seu entorn són les següents: 

 - Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

 - Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

Pel primer dels Decrets anomenats es declaren zones d’alt risc d’incendi forestal durant el 
període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, les situades en els termes 
municipals que apareixen en l’annex d’aquesta disposició. Dels municipis afectats pel present 
projecte, Lloret de mar (comarca de la Selva) i Tordera (comarca del Maresme) estan 
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inclosos dins dels municipis declarats d’Alt Risc d’incendi, en canvi Blanes (comarca de la 
Selva) no està declarat com a municipi d’alt risc d’incendi. 

Del segon dels Decrets referits, Decret 130/1998, se’n deriva la necessitat d’un estudi de: 

- Mapes de combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació existent en una franja perimetral de 
100 m a ambdues bandes de la plataforma. 

- Anàlisis de la continuïtat i superfície de les masses forestals que hi hagi a la franja 
perimetral esmentada al paràgraf anterior, en cas de produir-se un hipotètic incendi. 

- Anàlisis de les dades dels incendis i de les causes en els trams preexistents o similars. 

 1.4.- ELEMENTS DE RISC 

Tant hi haurà elements de risc d’incendis forestals durant les obres de construcció de la 
carretera, com durant la fase d’explotació de la mateixa. 

a) Durant la construcció: 

- Les desforestacions que caldrà practicar pel que fa a l’eliminació de vegetació i arbres 
s’hauran de fer amb cura i amb la previsió sempre d’eliminar i retirar els residus vegetals 
obtinguts per tal de no augmentar la càrrega de combustible de la zona on es porten a terme 
les obres.  

- Les activitats pròpies de les persones que treballen dins l’obra poden ser focus propagadors 
involuntaris de possibles incendis forestals (les cigarretes, els focs mal apagats, les 
soldadures, etc.), de manera que caldrà controlar-les. 

b) Durant l’explotació: 

En aquesta fase la carretera passa a ser un focus potencial molt important pel que fa a la 
propagació d’incendis forestals degut a la presència de l’home i l’augment del pas de 
vehicles a motor. 

El tipus de vegetació i espècies vegetals utilitzades per la reforestació i enjardinaments, així 
com la seva distribució, i l’entorn natural que envolta la carretera també ajudaran a reduir el 

risc d’incendis. També en fase d’explotació la conservació dels vorals, marges i zones 
enjardinades serà fonamental per ajudar a reduir el risc de propagació dels incendis. 

Segons el plànol de risc d’incendis forestals a Catalunya, elaborat per tal de planificar la 
prevenció dels incendis forestals estivals, es quantifica d’alguna manera el risc d’incendis i es 
representen gràficament en un mapa unes quantes categories que posen en relleu aquelles 
àrees on és més gran i aquelles altres on és més moderat el risc d’incendi. Aquest mapa, pel 
que fa referència a la zona del projecte es pot observar, que l’àrea per on està previst que 
passi la futura carretera presenta un risc alt d’incendis forestals en la major part del traçat, 
exceptuant en les zones agrícoles, on el risc és baix. En línies generals, es pot valorar el 
conjunt del projecte amb un risc alt bàsicament per la presència de masses forestals al 
voltant de tot el traçat de la nova carretera.  

 1.5.- AVALUACIÓ DEL RISC D’INCENDIS FORESTALS  

El Servei d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, ens ha facilitat la relació dels diferents incendis que han tingut lloc 
en els termes municipals afectats durant els darrers 14 anys. Aquesta informació 
complementada amb un treball de camp realitzat sobre la zona del projecte ens ha portat a 
definir els següents resultats. 

a/ Combustibilitat: 

La combustibilitat està lligada amb el comportament i la propagació del foc dins d’una 
estructura de vegetació. S’analitza a través de models de combustible que tenen en compte 
els paràmetres físics del combustible sense interessar-se gens per la descripció florística 
detallada de la vegetació. 

Els diferents models de combustibles i la seva valoració s’ha fet a partir de la taula del 
mètode desenvolupat per Rothermel que considera 13 models de combustible distribuïts en 
quatre grups (pastures o herbassar, matolls, fullaraca sota arbrat i restes de treballs 
silvícoles), que tenen en compte característiques com la càrrega de combustible viu i mort en 
Ton/ha agrupada per grandària, densitat de les partícules de combustible, poder calorífic... 
Els models donats són: 
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MODELS ESTÀNDARD BEHAVE DE COMBUSTIBLE 
Grup Model Descripció 
Prats 1 Ocupació de matoll i arbrat inferior al 30% 

2 Ocupació de matoll i arbrat entre el 33 i el 66% 
3 1 m. d’alçada mitjana de pastura 

Matolls 4 Matoll jove i dens, de més 2 m. d’alçada. Propagació foc per les 
capçades matoll. Càrrega de combustible: entre 25 i 35 t. matèria 
seca/Ha. 

5 Matoll jove i dens, de més 2 m. d’alçada. Propagació foc per fullaraca i 
pastura. Càrrega de combustible entre 5 i 8 t. matèria seca/Ha 

6 Similar al model 5, però amb espècies més inflamables o de més alçada. 
Càrrega de combustible entre 10 i 15 t. matèria seca/Ha 

7 Matollar d’espècies molt inflamables d’entre 0,5 i 2 m d’alçada com a 
sotabosc de masses de coníferes. Càrrega de combustible: entre 10 i 15 
t. matèria seca/Ha 

Fullaraca sota 
arbrat 

8 Bosc dens sense matoll i fullaraca molt compacta. Càrrega de 
combustible entre 10 i 12 t. matèria seca/Ha 

9 Similar al model 8, però amb fullaraca menys compacta. Càrrega de 
combustible entre 7 i 9 t. matèria seca/Ha 

10 Bosc amb gran quantitat de llenyes. Càrrega de combustible entre 30 i 
35 t. matèria seca/Ha 

Restes tallades o 
de treballs 
silvícoles 

11 Bosc clar amb restes de poda. Càrrega de combustible entre 25 i 30 t.  
matèria seca/Ha 

12 Restes de vegetació que cobreixen tot el sòl, predomini d’aquestes 
sobre l’arbrat. Càrrega de combustible entre 50 i 80 t. matèria seca/Ha 

13 Grans acumulacions de combustibles grossos i pesants cobrint tot el sòl. 
Càrrega de combustible de 100 a 150 t. matèria seca /Ha 

Zones sense 
combustible 

R1 Zones rocoses 
Talussos sense vegetació 
Camps llaurats 

R2 Camps de conreu en fase vegetativa que no propaguen el foc 

 

En diferents formacions vegetals el foc es propaga de manera diversa. La combustibilitat és 
el paràmetre que s’utilitza per tipificar la propagació del foc dins una estructura de vegetació. 
La valoració de la combustibilitat aplicada a cada model de la taula anterior es representa en 
el següent quadre: 

 

Combustibilitat 
Model de combustible Índex Combustibilitat Valoració 

R1,R2 0 Baixa 
5,8,9,Ir 1 Moderada 

1, 2, 3, 10 2 Mitjà 
4,6,7, 11, 12, 13 3 Alta 

La combustibilitat fa referència a la càrrega combustible present en el bosc i expressada 
generalment en t/ha de matèria seca combustible, la qual té relació, però no s’associa 
directament, amb l’índex d’inflamabilitat d’una massa (capacitat d’ignició), que depèn d’altres 
factors diferents de la combustibilitat. Per exemple, podem trobar boscos molt inflamables 
per la presència de restes de tala a zones d’alt risc d’incendis (camins, pistes, carreteres, 
etc.), però poc combustibles si presenta poc sotabosc. 

En el cas que ens ocupa i segons la informació facilitada per la Subdirecció General d’Agents 
Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals, veiem que al llarg del corredor de pas de la carretera 
C-32, hi ha diferents models de combustibilitat, amb diferents índexs i valoració de la 
combustibilitat, com seria: 

 - Model 7: Matollar d’espècies molt inflamables d’entre 0,5 i 2 m d’alçada com a 
sotabosc de masses arbòries entre les quals hi sol haver coníferes. L’índex de combustibilitat 
que li correspon és ALT. La majoria de les masses forestals de la zona de projecte, sureres 
amb pins i alzines amb brolla d’estepes i bruc, correspondria a aquest model.  

 - Model 4: Matollar jove i dens, de més de 2 m d’alçada. L’índex de combustibilitat 
que li correspon és ALT. A la zona de projecte correspondria a totes les masses de brolla 
d’estepes i bruc barrejades sovint amb vegetació ruderal i amb presència d’un estrat arbori 
esclarissat. 

 - Model 8: Bosc dens sense matoll i fullaraca molt compacta. Les pinedes i suredes 
sense sotabosc o amb un sotabosc herbaci situades prop d’urbanitzacions podrien ser 
representades per aquest model. Tenen un risc MODERAT de combustibilitat. 
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 - Model 9: Bosc dens sense matoll i fullaraca menys compacta. Càrrega de 
combustible entre 7 i 9 t matèria seca/ha. Correspondria a la vegetació dels cursos fluvials, 
que malgrat situar-se en ambients més humits bona part de l’any, aquestes rieres estan 
seques i, majoritàriament, la vegetació present no és exactament fluvial. Per tant, aquest 
model es veuria representat en els cursos d’aigua més petits, amb poca presència d’aigua, 
que estan acompanyats per una vegetació de roures, alzines, alguns lledoners, pollancres i 
al sotabosc hi pot haver bardissa o canya. Té un risc MODERAT de combustibilitat. 

Les altres unitats de vegetació present són els terrenys de cultiu que solen ésser àrees molt 
controlades de forma que no s’arriba a acumular matèria vegetal, ja que ràpidament és 
segada o tallada. Presenten un valor baix de combustibilitat. També presenten un valor baix 
les àrees improductives amb vegetació ruderal, ja que són àrees on normalment tampoc 
s’acaba permetent el creixement d’aquestes espècies herbàcies, ja que poden ocupar els 
conreus de l’entorn.  

Cal tenir en compte que depenen de la cura que es tingui de l’espai, les espècies presents a 
cada moment, l’orientació dominant, les fraccions de cabuda coberta, com hi hagi hagut tales 
forestals, etc. es parlarà d’altres models de combustibilitat assignats a la vegetació, de 
manera que pot variar al llarg de l’any i des de la redacció del projecte fins a que comencin 
les obres. 

 b/ Inflamabilitat:  

La inflamabilitat (capacitat d’ignició), veurem que aquesta depèn d’altres factors diferents de 
la combustibilitat, relacionats amb les espècies vegetals presents, la humitat de l’entorn i la 
superfície o entorn vegetal.  

La inflamabilitat de les diverses espècies forestals no presenta diferències notables. Estudis 
recents donen valors d'inflamabilitat molt semblants per a espècies aparentment tant 
diferents com l'alzina i el pi blanc. Això no obstant, hi ha característiques que faciliten la 
inflamabilitat i d'altres que la dificulten: 

 Les fustes i les escorces amb alt contingut de gomes, olis i resines són més 
inflamables (cas del pi).  

 El fullatge persistent i amb poc contingut d'humitat facilita la transmissió del foc de 
capçades.  

 El fullatge de lenta descomposició, que acumula material combustible a terra, facilita la 
transmissió del foc de superfície.  

 Les escorces com la de l'alzina surera i en general l'alt contingut d'humitat i de sals 
minerals dificulten la combustió.  

 Les fulles dels arbres caducifolis amb alta velocitat de descomposició dificulten la 
transmissió del foc de superfície.  

 La capacitat de poda natural disminueix la transmissió del foc de copes.  

La inflamabilitat d'un bosc ve condicionada tant pel pirofitisme del sotabosc com per la 
inflamabilitat de les espècies arbòries. És l'estructura de la comunitat vegetal la que dóna en 
el seu conjunt el grau d'inflamabilitat, que es veu afavorit en els següents casos: 

 Major densitat per unitat de volum i superfície forestal en relació amb l'espai  

 Distribució regular d'aire en el volum per la massa de fullatge.  

 Major ocupació de les capes inferiors de l'estructura vertical i major presència de 
fulles seques.  

 Major facilitat de despreniment, durant l'incendi, de matèria forestal en combustió.  

Així doncs, entre els boscos, els més inflamables són les pinedes amb bona densitat i 
sotabosc alt i espès. I entre els matolls més inflamables destaquen els brucs, les retames i 
en general les plantes escleròfil·les. Entre les agrupacions herbàcies la de màxima 
inflamabilitat és la formada per les gramínies de fulla llarga i enrotllada pels costats. 

La valoració de la inflamabilitat també es representa en el següent quadre: 

Inflamabilitat 
Model d’inflamabilitat Índex inflamabilitat Valoració 

1,2 0 Baixa 
3,4,5 1 Moderada 
6,7,8 2 Mitjà 
9,10 3 Alta 
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En aquest cas l’inflamabilitat assignada vindrà donada per la taula d’inflamabilitat de les 
espècies arbòries presents, com per exemple: 

 
Espècies molt 

inflamables tot l’any 
(1): 

Espècies molt 
inflamables només a 

l’estiu (2) 

Espècies 
moderadament 
inflamables (3) 

Espècies poc 
inflamables (4): 

Quercus ilex Genista scorpius Quercus coccifera Castanea sativa 
Pinus halepensis Quercus suber Quercus faginea Fagus sylvatica 

Erica arborea Cedrus spp. Quercus sp. Olea europea 
Erica scoparia Pinus nigra Juniperus communis Prunus avium 

Phillyrea angustifolia Pinus pinaster Juniperus phoenicea Buxus 
sempervirens 

Rosmarinus 
officinalis 

Pinus pinea Juniperus oxycedrus Daphne gnidium 

Thymus vulgaris Pinus radiata Rubus ulmifolius Ruscus aculeatus 
Calluna vulgaris Pinus sylvestris Sarothamnus 

scoparius 
Rubia peregrina 

Eucaliptus spp. Anthyllis cytissoides Ononis tridentata Pteridium aquilinum 
Phillyrea media Pseudotsuga 

menziesii 
Arbutus unedo Pistacia lentiscus 

 Stipa tenacissima Cistus albidus Rhamnus alaternus 
 Ulex parviflorus Cistus laurifolius Hedera helix 
 Lavandula latifolia Cistus salviifolius Locinera spp. 
 Lavandula 

stoechas 
Erica multiflora Smilax aspera 

 Rubus idaeus Rhamnus lycioides Viburnum tinus 
 Cistus ladaniferus Cistus crispus  
 Brachypodium 

retusum 
Osyris alba  

En negreta les espècies que s’han trobat durant el treball de camp 

Per definir els models d’inflamabilitat cal tenir en compte: 

 la taula anterior que classifica les espècies en quatre categories 
 la suma dels percentatges que representen les diferents espècies classificades segons 
l’inflamabilitat sense distingir vol, subsòl i recobriment arbustiu 

Segons aquests dos criteris, tenim 10 models definits: 

 

MODELS D’INFLAMABILITAT 
Model 1 < 75 % de 4 
Model 2 > 75% de 4 
Model 3 > 25% de 3 + 75 % de 4 
Model 4 > 75 % de 3 
Model 5 > 10 % de (1+2) + > 75 % de 3 
Model 6 > 25 % de (1 + 2) 
Model 7 > 50 % de (1 + 2) 
Model 8 > 75 % de (1 + 2) 
Model 9 > 100 % de (1 + 2) 

Model 10 > 150 % de cobertura d’espècies de categoria(1 + 2) 

Una vegada analitzat sobre el terreny els tipus de vegetació que hi trobem, i amb el ben 
entès que les intervencions silvícoles, com les d’explotació forestal, juntament amb la pròpia 
dinàmica vegetal, poden canviar el caire de les nostres apreciacions en el temps, valorarem 
el grau d’inflamabilitat.  

Segons la presència de les espècies a la zona d’estudi i el mapa d’inflamabilitat del Servei de 
Prevenció d’Incendis forestals podem afirmar que ens trobem davant una zona amb un únic 
model d’inflamabilitat: 

 - Model 9: una major presència d’espècies del grup 1 i 2, espècies catalogades 
amb un índex d’inflamabilitat elevat. Aquest és el model d’inflamabilitat que domina en 
general a la zona de projecte. Li correspon un valor ALT d’inflamabilitat.  

 c/ anàlisi de la continuïtat de les masses forestals: 

Cal analitzar la continuïtat vertical de les masses forestals tant horitzontal (entre peus arboris 
o zones arbustives) o vertical (de sota bosc a capçades), ja que la continuïtat de les mateixes 
pot facilitar l’extensió del foc a altres masses forestals o zones arbrades i a l’estrat arbustiu 
propers, fet que dificultaria en cas d’incendi la capacitat per apagar-lo i facilitaria la seva 
extensió. 
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Les pinedes, en general són un dels tipus de bosc amb més facilitat de propagació on hi 
ajuda la difusió de les pinyes al ser cremades. A la zona de projecte les principals comunitats 
forestals que trobem són suredes amb molta presència de pins i bastant denses, de manera 
que hi ha una continuïtat de les masses forestals important. 

També són propensos a cremar els fenassars de les vores dels camps, camins i carreteres. 
Pel contrari, les bardisses amb esbarzers són bones protectores contra els incendis, però la 
crema a la que es veuen sotmeses per part dels pagesos fa que no puguin desenvolupar el 
seu paper protector a la vora de les petites masses boscoses d’aquest territori. Aquestes 
comunitats són les que trobem als trams més agrícoles de l’entorn de projecte. 

En aquest cas, a l’entorn de la zona del projecte la continuïtat de les masses forestals tan 
horitzontal (entre capçades) com vertical (de sotabosc a capçades) és molt important, ja que 
majoritàriament correspon a terrenys forestals. Aquesta continuïtat vertical permet l’extensió 
del foc dels arbres a l’estrat arbustiu i al sòl, fet que dificultaria en cas d’incendi molt més la 
recuperació del sòl i regeneració de la vegetació. L’estrat arbori format per sureres, pins i 
alzines d’uns 5-10 metres d’alçada, es troba força connectat a l’estrat arbustiu format per una 
brolla que cobreix part del sòl i que té de 0,5 a 1,5 metres d’alçada, i en alguns llocs fins i tot 
2 metres. 

La connexió d’aquest estrat arbori i arbustiu, és un risc molt important per la propagació dels 
incendis forestals, i encara més si tenim en compte que la majoria d’espècies de la zona de 
projecte són piròfites i per tant són capaces de cremar ràpidament i propagar el foc amb 
facilitat. Per tal d’evitar aquesta propagació de les flames d’un estrat a l’altre, sobretot prop 
de les urbanitzacions, es duen a terme neteges del sotabosc per tal de disminuir el risc 
d’incendi sobretot a l’estiu, que és l’època de més risc i major ocupació i freqüentació de les 
urbanitzacions presents a la zona de projecte. 

 

d/ anàlisi dels incendis dels darrers 20 anys: 

Per tal de fer una anàlisi els darrers incendis a la zona de projecte, es calcula l’índex de 
causalitat i de freqüència d’aquests. Per això es disposa de les dades sobre el nombre 

d’incendis que s’han produït en els termes municipals afectats en els darrers 20 anys. 
Aquestes dades han estat facilitades per la Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi 
Físic de la Generalitat de Catalunya. 

- Distribució dels incendis produïts en els municipis afectats pel projecte en els darrers 14 
anys: 

Any Tordera Blanes Lloret de Mar 
1994 7 1 5 
1995 5 4 4 
1996 0 5 1 
1997 8 0 8 
1998 3 1 5 
1999 7 3 6 
2000 9 2 6 
2001 9 6 2 
2002 3 0 0 
2003 3 1 2 
2004 2 1 1 
2005 0 1 0 
2006 2 2 2 
2007 3 1 3 
Total 61 28 45 

 
Índex de freqüència 

La freqüència d’incendis per a un municipi concret s’obté a partir del nombre d’incendis de 
cada any. L’índex de freqüència es defineix com la freqüència amb que es presenten els 
incendis en un territori concret. 

FR = ni / a 

On FR = índex de freqüència 

    a = nombre d’anys 
    ni = nombre d’incendis de cada any  

Els resultats s’han de referir a la quadrícula de 100 km2 i que estableix com escala els valors 
següents: 
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Unitat de referència espaial quadrícula de 100 Km 2 

 

Índex de freqüència Valoració 
FR < 1 Molt baixa 

1 < FR < 3 Baixa 
3 < FR < 5 Moderat 
5 < FR < 7 Alt 

7 < FR < 10 Greu 
FR > 10 Extrem 

Així, a partir de les dades reflectides anteriorment resulta: 

Municipi Nombre 
d’anys 

Nombre 
d’incendis 

Índex 
freqüència 

(Fr’) 

Superfície 
municipal 

(km2) 

K = 
100/S 

Fr = Fr’ x K 

Tordera 14 61 3,05 84,31 1,19 3,62 
Blanes 14 28 1,40 17,79 5,62 7,87 

Lloret de Mar 14 45 2,25 48,72 2,05 4,62 
Resum 14 134 6,70 150,82 0,66 4,44 

 

Així doncs, tenim que Fr = 4,44 que, d’acord amb l’escala anterior, resulta una valoració 
Moderada en la freqüència d’incendis forestals. 

Índex de causalitat 

Segons la metodologia desenvolupada per l’ICONA, les causes es diferencien en: 

 - Naturals: llamp 

 - Accidents: ferrocarril, línies elèctriques, maniobres militars, maquinària 

 - Negligències: abocadors, crema agrícola, crema de pastures, fogueres, fumadors, 
treballs forestals i altres 

 - Intencionats 

 - Causes desconegudes 

L’índex de causalitat es defineix com la freqüència amb que es presenten els incendis per a 
cadascuna de les causes presents en un territori en concret. S’utilitza l’expressió: 

C = 1 / a x (  (  cp x nic / ni ) ) 
 

C= índex de causalitat 
a = nombre d’incendis 
nic = nombre d’incendis de cada causa i en cada any 
ni = nombre d’incendis cada any per cada unitat de representació escollida 
Cp = coeficient de perillositat específica de cada causa 

Així del total d’incendis registrats, segons les dades disponibles, tenim que: 

Causes Coeficient 
Intencionats 10 
Negligències 5 

Desconegudes 5 
Naturals 1 

Accidents 1 

Quan no sigui possible indagar la causa, les desconegudes es valoraran de la mateixa forma 
que les negligències. 

C Perillositat de les causes 
7 – 10 Greu 
5 – 7 Alta 
3 - 5 Mitjana 
1 – 3 Baixa 
< 1 Molt baixa 

 

 

BLANES 
Data incendi Causa Coeficient 

15-sep-94 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
20-abr-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
22-abr-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
05-jun-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
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BLANES 
Data incendi Causa Coeficient 

07-jun-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
23-may-96 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
24-may-96 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
09-sep-96 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
10-sep-96 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
14-sep-96 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
22-dic-98 4.-INTENCIONATS 10 
17-abr-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
01-jun-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
01-nov-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
21-feb-00 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
18-jul-00 3.-ACCIDENTS 1 
23-jul-01 4.-INTENCIONATS 10 
23-jul-01 4.-INTENCIONATS 10 

09-ago-01 3.-ACCIDENTS 1 
07-sep-01 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
11-sep-01 4.-INTENCIONATS 10 
15-sep-01 4.-INTENCIONATS 10 
04-jul-03 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
09-oct-04 4.-INTENCIONATS 10 
13-mar-05 3.-ACCIDENTS 1 
17-may-06 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
23-jul-06 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
28-jul-07 3.-ACCIDENTS 1 

 

 

LLORET DE MAR 
Data incendi Causa Coeficient 

13-jul-94 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
17-jul-94 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

16-ago-94 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
19-ago-94 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
06-sep-94 4.-INTENCIONATS 10 
30-mar-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

LLORET DE MAR 
Data incendi Causa Coeficient 

08-jun-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
23-jun-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
23-jun-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
01-sep-96 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
15-abr-97 4.-INTENCIONATS 10 
29-may-97 4.-INTENCIONATS 10 
29-may-97 4.-INTENCIONATS 10 
29-may-97 4.-INTENCIONATS 10 
29-may-97 4.-INTENCIONATS 10 
20-jul-97 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

10-nov-97 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
22-nov-97 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
02-mar-98 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
06-abr-98 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
23-abr-98 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
26-may-98 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
20-jul-98 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

16-may-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
16-may-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
22-jun-99 4.-INTENCIONATS 10 
24-jun-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
11-jul-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

08-ene-00 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
04-may-00 4.-INTENCIONATS 10 
05-jun-00 1.-CAUSES NATURALS 1 
09-jul-00 4.-INTENCIONATS 10 
27-jul-00 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

30-sep-00 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
10-jul-01 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

19-ago-01 4.-INTENCIONATS 10 
11-jun-03 4.-INTENCIONATS 10 
14-ago-03 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
13-nov-04 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
30-sep-06 4.-INTENCIONATS 10 
03-oct-06 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
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LLORET DE MAR 
Data incendi Causa Coeficient 

10-mar-07 3.-ACCIDENTS 1 
19-jun-07 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
26-jun-07 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

 
 

TORDERA 
Data incendi Causa Coeficient 

04-jun-94 4.-INTENCIONATS 10 
22-jun-94 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
03-jul-94 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
06-jul-94 4.-INTENCIONATS 10 
15-jul-94 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
24-jul-94 4.-INTENCIONATS 10 
24-jul-94 4.-INTENCIONATS 10 

04-mar-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
25-jun-95 4.-INTENCIONATS 10 
19-jul-95 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
29-jul-95 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

02-sep-95 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
09-jun-97 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
21-jul-97 3.-ACCIDENTS 1 
31-jul-97 3.-ACCIDENTS 1 

15-ago-97 4.-INTENCIONATS 10 
23-ago-97 3.-ACCIDENTS 1 
23-ago-97 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
12-oct-97 4.-INTENCIONATS 10 
12-oct-97 4.-INTENCIONATS 10 
28-jul-98 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 

01-ago-98 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
29-sep-98 3.-ACCIDENTS 1 
09-feb-99 4.-INTENCIONATS 10 
24-feb-99 4.-INTENCIONATS 10 
11-may-99 4.-INTENCIONATS 10 
25-jun-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
03-jul-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

TORDERA 
Data incendi Causa Coeficient 

07-ago-99 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
08-ago-99 3.-ACCIDENTS 1 
07-mar-00 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
12-mar-00 4.-INTENCIONATS 10 
16-mar-00 4.-INTENCIONATS 10 
18-mar-00 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
29-may-00 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
02-jun-00 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
16-ago-00 4.-INTENCIONATS 10 
24-ago-00 6.-REVIFATS 1 
15-sep-00 4.-INTENCIONATS 10 
24-abr-01 4.-INTENCIONATS 10 
31-may-01 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
14-jun-01 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
23-jun-01 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
01-jul-01 4.-INTENCIONATS 10 
04-jul-01 2.-NEGLIGÈNCIES 5 

07-ago-01 4.-INTENCIONATS 10 
15-ago-01 4.-INTENCIONATS 10 
07-dic-01 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
26-feb-02 3.-ACCIDENTS 1 
11-jun-02 3.-ACCIDENTS 1 
21-ago-02 3.-ACCIDENTS 1 
21-jun-03 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
03-ago-03 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
13-ago-03 4.-INTENCIONATS 10 
08-jul-04 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
22-oct-04 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
03-jun-06 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
25-jul-06 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
07-jul-07 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 
07-jul-07 2.-NEGLIGÈNCIES 5 
25-jul-07 5.-CAUSA DESCONEGUDA 5 

L’índex de causalitat definit anteriorment dóna: 
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 - Blanes:  5,11 

 - Lloret de Mar: 5,62 

 - Tordera:  5,44 

Els tres municipis presenten una perillositat de les causes ALTA. 
Índex d’inflamabilitat o de perillositat dels combustibles forestals 

Es calcula amb la següent fórmula: 

V =  v * Sm /S 

On: 
V: índex de perillositat derivat del combustible forestal 
v: perillositat de cada model de combustible 
Sm: Superfície ocupada per cada model de combustible 
S: superfície total. 

A la zona d’estudi hi ha un tipus de vegetació que determina uns models de combustibilitat, 
per tant els models i l’índex de combustibilitat a la zona de projecte, segons dades 
obtingudes del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya) 
és: 

Tipus vegetació 
Model de 

combustibilit
at 

Índex de 
combustibilit

at 
Ha Blanes Ha Lloret de 

Mar Ha Tordera Ha totals 

Masses forestals 8 3 762,84 3.687,90 5.813,89 10.264,63 
Matollars 7 3 58,34 104,84 93,87 257,05 
Conreus 0 0 473,29 258,50 1.869,80 2.601,59 
Altres 0 0 489,52 735,76 603,44 1.828,72 
Total superfície: 1.783,99 4.787,00 8381,00 14.951,99 

El resultat total de l’índex de combustibilitat dels tres municipis afectats pel projecte, és de 
2,11, és a dir és ALT. 

Índex de risc local: 

L’índex de risc integra la freqüència d’incendis, la causalitat dels mateixos i la perillositat dels 
combustibles forestals en una zona determinada. 

Es calcula segons l’expressió: 

RL = FR * C * V 

On: 
RL = Índex de risc local 
FR = Índex de freqüència 
C = Índex de causalitat 
V = Índex de perillositat dels combustibles 

El resultat dels diferents índexs són: 

 Índex de risc 
local (RL) 

Índex de 
freqüència (FR) 

Índex de 
causalitat (C) 

Índex de 
perillositat (V) 

Blanes 55,50 7,87 5,11 1,38 
Lloret de Mar 61,65 4,62 5,62 2,38 
Tordera 41,60 3,62 5,44 2,11 
TOTAL 158,75    

Amb la següent valoració: 
Unitat de referència espaial quadrícula de 100 Km 2 

RL Grau de risc 
< 1 Molt baix 

1 – 10 Baix 
10 - 40 Moderat 
40 – 80 Alt 

> 80 Extrem 

El risc d’incendis forestals a la zona d’estudi, segons les anàlisis de les dades anteriors, és 
de 158,75, per tant, segons l’anàlisi dels incendis dels darrers 14 anys, la zona d’estudi 
presenta un risc EXTREM d’incendis forestals. No és un resultat estrany si tenim en compte 
l’elevat nombre d’incendis forestals que han afectat els tres termes municipals al llarg 
d’aquests anys i sobretot la causalitat d’aquests incendis, ja que la major part d’ells han estat 
fruït de negligències o bé intencionats. 

A la zona de projecte, en la pràctica totalitat de l’àrea d’afectació es travessen zones 
forestals. Un dels principals problemes d’aquests sectors forestals en aquest tram de projecte 
és la nombrosa presència d’urbanitzacions i habitatges dispersos repartits al llarg del territori 
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dels termes municipals de Blanes i Lloret de mar, principalment, ja que a Tordera s’afecta 
molt puntual just al tram inicial on hi trobem zona de conreus. 

Si mirem el plànol de risc d’incendis forestals de Catalunya elaborat per la Direcció General 
de Patrimoni Natural i Medi Físic, la zona de projecte discorre per una àrea catalogada amb 
un risc ALT de risc d’incendi, exceptuant en els trams agrícoles on aquest risc baixa fins a 
BAIX. De tota manera, aquests darrers trams són molt puntuals, i en termes globals es pot 
catalogar tota la zona de projecte com a ALT, i per tant caldrà adoptar les mesures de 
prevenció d’incendis necessàries. 

 

 

El risc d’incendis forestals a la zona de projecte es deu, al domini de les masses forestals 
amb espècies inflamables i que estan molt alterades i sense treballar per tant amb un 
important sotabosc i també a la freqüentació per la proximitat a diverses urbanitzacions. La 
presència humana en molts indrets va unida a un major risc d’incendi degut a les activitats 
que es realitzen en els boscos i a les infrastructures que es construeixen en aquests indrets.  

 

1.6.- MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

a) Mesures de prevenció durant la construcció: 

- Eliminar tots els materials generats en les tasques de desforestació i desbrossada portades 
a terme per la construcció de la carretera el més aviat possible. No podran quedar el peu de 
l’obra les restes de tala especialment si s’ha portat a terme la mateixa en període de risc 
d’incendis (generalment del 15 de març al 15 d’octubre), ni deixar-los sense recollir, ja que 
queden sec i són un focus potencial d’incendis gran. 

- Ubicar a les zones més netes de vegetació i de menor risc d’incendi les plantes de treballs, 
els pàrquings de maquinària i plantes de formigó o preparació de material..., allunyant-los de 
les zones potencialment més perilloses pel que fa a risc d’incendis pel tipus de vegetació o 
càrrega de combustible present.  

- Escollir per portar a terme les plantacions i revegetacions espècies vegetals de mínim grau 
d’inflamabilitat per a la reforestació de marges i zones properes a la carretera i adaptar-lo a la 
nova normativa dictada per la legislació actual. Per les reforestacions i revegetacions s’haurà 
de complir la normativa específica que figura en el Decret 130/1998 de 12 de Maig pel que 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de 
carreteres. 

- Evitar encendre focs sense cap motiu en les àrees forestals amb vegetació piròfita o en les 
seves proximitats. D’acord amb la normativa de prevenció d’incendis forestals, no es podrà 
fer cap mena de foc en cap indret no autoritzat al llarg de tot l’any si no hi ha el coneixement i 
autorització de l’autoritat corresponen a menys de 500 metres de qualsevol zona forestal. 

- A les zones d’alt risc d’incendis i amb vegetació que presenti un alt nivell d’inflamabilitat, 
caldria pensar en la possibilitat de construir uns dipòsits al costat dels punts d’accés a la 
nova via i amb un volum que permetés carregar diverses vegades els camions autobomba. 
És millor que aquests dipòsits estiguin tancats i enterrats per evitar l’evaporació i l’impacte 
paisatgístic. 

 

Risc d’incendi 

Risc baix 
Risc moderat 
Risc alt 
Risc molt alt 

LLEGENDA 

Zona de projecte 
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Es mantindrà una zona de seguretat (franja de terreny permanentment lliure de vegetació 
arbòria i arbustiva) d’un metre a partir de l’extrem exterior de la calçada. En el cas d’existir 
voreres d’emergència asfaltades, la zona de seguretat serà considerada a partir de la vora 
pavimentada. 

b) Mesures de prevenció durant l’explotació: 

- Mantenir controlada per mitjà de podes la vegetació arbòria a costat i costat de la via, 
evitant la continuïtat de les capçades.  

- Realitzar una neteja periòdica de matolls en una franja de vegetació natural 
d’aproximadament 30 metres a cada costat del nou vial. En aquesta neteja es respectaran la 
totalitat dels exemplars arboris, podant-se els arbusts més desenvolupats i notables.  

- Eliminar periòdicament la vegetació herbàcia i arbustiva dels marges i vorals, de manera 
que no es formin masses vegetals massa denses que puguin afavorir la propagació del foc. 
Cal evitar la continuïtat horitzontal de la vegetació, ja que facilitaria la difusió del foc. 

- Mantenir una separació entre l’estrat arbustiu i l’estrat arbori de manera que no hi hagi 
continuïtat entre els dos nivells de vegetació en tota la franja més propera a la carretera, de 
manera que en cas d’incendi aquest no pugui propagar-se de l’estrat arbori a l'arbustiu o 
viceversa, ja que augmentaria el foc i es propagaria més ràpidament i seria molt més difícil 
de controlar. 

- Les restes vegetals procedents de les podes i estassades que no puguin ser utilitzades com 
a llenya, així com les restes vegetals mortes, caldrà eliminar-les o consumir-les en cremadors 
controlats o cremadors mòbils. Si no fos dins el període de risc (15 de Maig al 15 d’Octubre) 
podrien cremar-se els residus prop de la via, sempre de manera controlada i només si es té 
l’autorització corresponent. 

- Per eliminar la vegetació espontània i de plantes aïllades que hagin aparegut a les cunetes 
de formigó, obres de fàbrica, juntes de murs, etc., es podran utilitzar herbicides autoritzats. 

- S’establirà a tot el llarg de la carretera una zona de seguretat de 1 metre des del peu de la 
carretera que haurà d’estar totalment lliure de vegetació i que pel seu manteniment caldrà: 

 segar periòdicament la vegetació herbàcia 

 estassar la possible vegetació arbustiva present 

Així en tot l’entorn de la carretera caldrà portar a terme tot un conjunt d’actuacions 
preventives com:  

 aclarir la copa dels arbres per evitar la continuïtat horitzontal entre capçades (excepte 
plantacions lineals separades de masses de bosc) 

 estassar vegetació arbustiva i arbòria per evitar la continuïtat vertical entre les 
mateixes. 

S’adjunta un document de mesures de prevenció d’incendis forestals que la 
Constructora hauria de complir durant l’execució de les obres compreses en el present 
projecte. 

S’adjunta una taula resum dels incendis forestals que han afectat als termes 
municipals de Blanes, Lloret de Mar i Tordera en els darrers 14 anys. 
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CONSTRUCTORA XXX 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D´INCENDIS DURANT LES OBRES 

 

L'empresa XXX és adjudicatària de les obres del Projecte Complementari. Millora general. 

Nou ramal de l’Autopista C-32, Blanes - Lloret. Tram: Tordera – Lloret de Mar. Reposició de 

serveis afectats i accés de depuradora. Haurà de redactar un pla de prevenció i extinció 
d’incendis durant les obres. El marc de referència per a aquest pla, està basat en el Decret 
64/1995, de 7 de març, en el que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

El perill d’incendi en l’obra es reflecteix en el Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient 
(P.A.C.M.A) de La Constructora 

Es prendran les següents mesures preventives descrites anteriorment i a més a més: 

- En les operacions de desbrossada, les restes vegetals seran retirades o tallats en trossos 
de 5 cm de diàmetre. 

- La Constructora protegirà contra l’incendi tots els materials inflamables amb els que treballi 
en l’obra. Els parcs de maquinària compliran amb l’article 4 del Decret 64/1995. 

Per poder utilitzar bufador s’observaran les següents mesures: 

 A. Netejar la zona on es vagi a utilitzar el bufador en un radi de 3,5 m fins a 
descobrir el sòl i a més de 10 m de distància respecte dels arbres que tinguin més de 60 cm 
de circumferència mesurats a una alçada de 1,2 m des del terreny. 

 B. La flama generada durant el seu ús no sobrepassarà mai els 1,5 metres 
d’alçada. En tot cas es disposarà d’una mampara metàl·lica que envolti tota l’àrea de treball. 

 

 C. Els treballs començaran i acabaran amb la llum del dia. En cap cas 
s’abandonarà el lloc de treball fins que no s’hagin refredat totalment els possibles focus 
calents que puguin produir un incendi 

 D. Es tindran en qualsevol moment disponibles, aparells d’extinció d’incendis 

- Queda prohibit llençar objectes i deixalles o restes vegetals de qualsevol naturalesa que 
puguin ser susceptibles de ser l’inici d’un incendi. 

- L’encarregat responsable, diàriament i al acabar el treball farà una revisió de tot el tram en 
obres per comprovar que no queda cap focus de foc o ignició. 

- Es realitzaran campanyes de conscienciació de tots els treballadors (inclosos els 
subcontractistes) sobre el risc d’incendi forestal.  

- Es controlaran els equips generadors d’electricitat, especialment els grups electrògens, que 
siguin susceptibles de generar espurnes amb el risc que comporta. 

- L’encarregat general de l’obra disposarà dels medis necessaris per actuar conjuntament 
amb els bombers i de forma coordinada amb els responsables del Pla de Protecció 
d’Emergències per a incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

- L’obra disposarà d’una cuba d’aigua amb grup de pressió i mànegues, que pugui 
col·laborar, dins de les seves limitacions, en les extincions d’incendis. 

- Tota la maquinària pesada estarà a la disposició dels bombers, si aquests la requereixen 
per tal d’utilitzar-la en l’extinció d’incendis. 

- El cap d’obra es posarà en contacte amb el servei d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis 
forestals per determinar conjuntament altres mesures correctores complementàries o 
determinacions durant l’època d’alt risc. 
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2. ESTADÍSTICA D’INCENDIS FORESTALS PER MUNICIPI 
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 Generalitat de Catalunya  
 Departament de Medi Ambient 
 Direcció General de Prevenció de Riscos 
 del Medi Natural 
 Servei de Prevenció d’Incendis Forestals 

2. ESTADÍSTICA D’INCENDIS FORESTALS A BLANES. PERÍODE 1994-2007 

 

ANY DATA INICI HORA INICI CAUSA HA. ARBRADES 
HA. NO 

ARBRADES 
HA. 

FORESTAL COOR H COOR V PARATGE LLOC D'INICI 
1994 15-sep-94 14:17 2.-NEGLIGÈNCIES 0,60 0,20 0,80 481500 4614700 Ca l'Aligó CARRETERA 
1995 20-abr-95 9:20 2.-NEGLIGÈNCIES 0,09 0,00 0,09 481500 4615700 Turó de Montells ALTRES LLOCS EN LA FOREST 

 22-abr-95 13:04 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 481500 4615700 Turó de Montells ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 05-jun-95 14:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,02 0,00 0,02 481100 4612300 Zona Esportiva SENDERA 
 07-jun-95 15:55 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,04 0,04 481625 4611325 Riu La Tordera ALTRES LLOCS EN LA FOREST 

1996 23-may-96 12:40 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,02 0,02 482500 4615900 Mas Borinot SENDERA 
 24-may-96 19:00 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 482500 4615900 Mas Borinot PROP DE CASES O REFUGIS 
 09-sep-96 15:45 2.-NEGLIGÈNCIES 0,05 0,00 0,05 481600 4615600 Turó de Montells SENDERA 
 10-sep-96 13:15 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 481600 4615600 Turó de Montells SENDERA 
 14-sep-96 16:10 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 481600 4615600 Turó de Montells SENDERA 

1998 22-dic-98 13:45 4.-INTENCIONATS 0,00 0,02 0,02 480800 4612800 lL Plantera SENDERA 
1999 17-abr-99 16:00 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 483500 4615700 Vall Dolig CONREUS 

 01-jun-99 11:57 2.-NEGLIGÈNCIES 0,10 0,00 0,10 480744 4613300 Mas Marull SENDERA 
 01-nov-99 15:45 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 481800 4614900 A prop del Turó de Montells URBANITZACIONS 

2000 21-feb-00 12:50 2.-NEGLIGÈNCIES 0,02 0,90 0,92 483100 4615400 Vall d'Oli SENDERA 
 18-jul-00 15:15 3.-ACCIDENTS 0,01 0,00 0,01 481200 4615800 Sot de can Rabassa CARRETERA 

2001 23-jul-01 0:40 4.-INTENCIONATS 0,00 0,01 0,01 483000 4615400 CAMÍ ST PERE DEL BOSC SENDERA 
 23-jul-01 3:30 4.-INTENCIONATS 0,00 0,01 0,01 483000 4615325 CAMÍ SANT PERE DEL BOSC PISTA FORESTAL 
 09-ago-01 6:50 3.-ACCIDENTS 0,01 0,00 0,01 482000 4618400 CAMÍ VILAR, DIPOSITS PISTA FORESTAL 
 07-sep-01 15:05 2.-NEGLIGÈNCIES 0,18 0,00 0,18 481275 4612000 MARGE ESQUERRA DEL TORDERA SENDERA 

2001 11-sep-01 17:10 4.-INTENCIONATS 0,00 0,10 0,10 480800 4612800 PLANTERA RIU TORDERA SENDERA 
 15-sep-01 18:20 4.-INTENCIONATS 0,00 0,25 0,25 481300 4612000 RIU TORDERA PISTA FORESTAL 

2003 04-jul-03 10:40 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,03 0,00 0,03 482900 4615800 RIERA DE BERTOLI SENDERA 
2004 09-oct-04 13:35 4.-INTENCIONATS 0,00 0,00 0,00 481625 4611325 LA PLANTERA SENDERA 
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ANY 
DATA  
INICI 

HORA  
INICI CAUSA 

HA.  
ARBRADES 

HA. NO  
ARBRADES 

HA.  
FORESTAL COOR H COOR V PARATGE LLOC D'INICI 

2005 13-mar-05 6:45 3.-ACCIDENTS 0,00 0,00 0,00 482020 4618144 EL VILAR PISTA FORESTAL 
2006 17-may-06 12:20 2.-NEGLIGÈNCIES 0,02 0,00 0,02 480700 4614700 TORRENT DE CAN RABASSA PISTA FORESTAL 

 23-jul-06 19:52 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 481971 4615819 TURÓ DE MONTELLS PROP DE CASES O REFUGIS 
2007 28-jul-07 12:03 3.-ACCIDENTS 0,00 0,00 0,00 482060 4614972 TRES TORRES DE MAS PALOU SENDERA 

   Total superfície afectada 1,19 2,57 2,76     
 
 
 

ESTADÍSTICA D’INCENDIS FORESTALS A LLORET DE MAR. PERÍODE 1994-2007 
 

 

ANY 
DATA 
 INICI 

HORA 
INICI CAUSA HA. ARBRADES 

HA. NO 
ARBRADES 

HA. 
FORESTAL COOR H COOR V PARATGE LLOC D'INICI 

1994 13-jul-94 19:10 2.-NEGLIGÈNCIES 0,10 0,00 0,10 488700 4617300 La Mongoda ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 17-jul-94 14:57 2.-NEGLIGÈNCIES 0,10 0,00 0,10 485600 4621300 Lloret Blau PROP DE CASES O REFUGIS 
 16-ago-94 19:16 2.-NEGLIGÈNCIES 0,10 0,00 0,10 489300 4617500 Ctra. de Tossa CARRETERA 
 19-ago-94 19:21 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,10 0,00 0,10 489595 4617585 Finca El Trull CARRETERA 
 06-sep-94 18:01 4.-INTENCIONATS 0,10 0,00 0,10 489200 4617500 Ctra. de Tossa de Mar CARRETERA 

1995 30-mar-95 16:45 2.-NEGLIGÈNCIES 0,04 0,00 0,04 486300 4618100 Les Alegries CARRETERA 
 08-jun-95 14:45 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 484700 4616500 Ctra de Lloret a Blanes ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 23-jun-95 22:00 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 485200 4621000 Bosc d'en Jordà PROP DE CASES O REFUGIS 
 23-jun-95 23:10 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 485300 4617600 Km 227 de la via fèrrea PROP DE CASES O REFUGIS 

1996 01-sep-96 19:15 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,10 0,10 488800 4617300 Ctra. de LLoret a Tossa, km 13 CARRETERA 
1997 15-abr-97 18:11 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 490800 4618300 Marge Ctra. Lloret-Tossa Km 16 CARRETERA 
1997 29-may-97 10:45 4.-INTENCIONATS 0,04 0,00 0,04 489000 4617500 Can Pubill SENDERA 

 29-may-97 15:45 4.-INTENCIONATS 0,02 0,00 0,02 483900 4615800 Urb. La Soleia CARRETERA 
 29-may-97 12:10 4.-INTENCIONATS 0,00 0,00 0,00 489100 4617600 Can Pubill SENDERA 
 29-may-97 16:00 4.-INTENCIONATS 0,12 0,00 0,12 486800 4617300 El Molí SENDERA 
 20-jul-97 17:23 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 487100 4617700 El Molí SENDERA 
 10-nov-97 15:15 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,00 0,00 487000 4617800 Can Pelegrí PROP DE CASES O REFUGIS 
 22-nov-97 13:24 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,00 0,00 487200 4617900 Can Pascual (Puig Castellet) CARRETERA 

1998 02-mar-98 17:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 487000 4617700 Can Pelegrí SENDERA 
 06-abr-98 18:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 485400 4621000 Urb. Creu de Lloret CARRETERA 
 23-abr-98 11:20 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 487100 4617700 Ribalaigua i can Pelegrí ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 26-may-98 18:40 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,03 0,00 0,03 489200 4617500 Riera de can Lloranes CARRETERA 
 20-jul-98 18:46 2.-NEGLIGÈNCIES 2,20 0,00 2,20 488700 4617600 Els Llorers PROP DE CASES O REFUGIS 

1999 16-may-99 17:51 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 485100 4616900 Venta Goya CARRETERA 
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ANY 
DATA 
 INICI 

HORA 
INICI CAUSA HA. ARBRADES 

HA. NO 
ARBRADES 

HA. 
FORESTAL COOR H COOR V PARATGE LLOC D'INICI 

 16-may-99 18:25 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 487700 4617600 Bosc de can Xardó SENDERA 
 22-jun-99 12:50 4.-INTENCIONATS 0,06 0,00 0,06 489600 4618000 Can Carbonell ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 24-jun-99 17:01 2.-NEGLIGÈNCIES 0,05 0,00 0,05 487000 4617700 Can Riobalaigua PROP DE CASES O REFUGIS 
 11-jul-99 18:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 485214 4615432 cala Santa Cristina ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 29-ago-99 18:53 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 487500 4617500 El molí i roca grossa SENDERA 

2000 08-ene-00 12:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,02 0,00 0,02 486200 4618700 Plana de Mallol ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 04-may-00 22:12 4.-INTENCIONATS 0,00 0,01 0,01 489400 4617600 Rierol de can Lloranes CARRETERA 
 05-jun-00 23:40 1.-CAUSES NATURALS 0,10 0,00 0,10 489400 4617500 Camí vell de Tossa de Mar SENDERA 
 09-jul-00 19:10 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 487500 4617400 Monterey SENDERA 
 27-jul-00 16:20 2.-NEGLIGÈNCIES 0,05 0,00 0,05 485200 4618300 Mas Vilallonga PROP DE CASES O REFUGIS 
 30-sep-00 17:50 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 486500 4617000 Sant Quirze SENDERA 

2001 10-jul-01 12:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 484800 4620200 COLL ESTRET CARRETERA 
 19-ago-01 18:42 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 485000 4619500 CAN TUNO PISTA FORESTAL 

2003 11-jun-03 14:25 4.-INTENCIONATS 0,08 0,00 0,08 485700 4617100 URB. CONDADO DEL JARUCO SENDERA 
 14-ago-03 17:35 2.-NEGLIGÈNCIES 0,16 0,00 0,16 484700 4618300 PISTA DE LA DEPURADORA A CAN DAURA PISTA FORESTAL 

2004 13-nov-04 14:25 2.-NEGLIGÈNCIES 0,10 0,00 0,10 484500 4615700 URBANITZACIÓ STA. CRISTINA URBANITZACIONS 
2006 30-sep-06 17:08 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 486998 4617730 BARRI DEL MOLÍ SENDERA 

 03-oct-06 15:50 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 484730 4616178 PAPALÚS PISTA FORESTAL 
2007 10-mar-07 9:35 3.-ACCIDENTS 0,00 0,00 0,00 482586 4617402 TURÓ D'EN TROMPA PISTA FORESTAL 

 19-jun-07 18:07 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,15 0,15 487105 4617659 CAN RIBALAIGUA SENDERA 
 26-jun-07 14:40 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,00 0,00 488661 4616603 CALA TRONS URBANITZACIONS 
   Total superfície afectada 3,69 0,31 4,00     
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ESTADÍSTICA D’INCENDIS FORESTALS A TORDERA. PERÍODE 1994-2007 

 
 

ANY DATA INICI HORA INICI CAUSA HA. ARBRADES 
HA. NO 

ARBRADES 
HA. 

FORESTAL COOR H COOR V PARATGE LLOC D'INICI 
1994 04-jun-94 16:32 4.-INTENCIONATS 0,20 0,00 0,20 474100 4615600 Can Nicolau ALTRES LLOCS EN LA FOREST 

 22-jun-94 16:35 2.-NEGLIGÈNCIES 3,50 0,00 3,50 475200 4615000 Can Timotei SENDERA 
 03-jul-94 16:40 5.-CAUSA DESCONEGUDA 16,00 0,00 16,00 475500 4615300 Can Timotei i can Bosquets SENDERA 
 06-jul-94 14:15 4.-INTENCIONATS 10,00 0,00 10,00 471900 4611800 Turó de Can Buc PROP DE CASES O REFUGIS 
 15-jul-94 17:45 5.-CAUSA DESCONEGUDA 1,00 0,20 1,20 476300 4617800 Roureda de can Verdalet SENDERA 
 24-jul-94 13:42 4.-INTENCIONATS 0,20 0,00 0,20 475900 4615800 Can Palomeres SENDERA 
 24-jul-94 13:15 4.-INTENCIONATS 1,10 0,00 1,10 475800 4615800 Can Serra de Massans SENDERA 

1995 04-mar-95 16:00 2.-NEGLIGÈNCIES 0,02 0,08 0,10 479800 4615200 Pla de can Gelpí PROP DE CASES O REFUGIS 
 25-jun-95 16:00 4.-INTENCIONATS 0,00 0,08 0,08 475700 4615700 Casanova de la Plana SENDERA 
 19-jul-95 16:15 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,40 0,00 0,40 475400 4616200 Sant Andreu ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 29-jul-95 19:10 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 475100 4616500 Ca l'Estany SENDERA 

1995 02-sep-95 13:55 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,10 0,00 0,10 475000 4615700 Serra Massans ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
1997 09-jun-97 15:36 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,06 0,00 0,06 478400 4620000 Els Tres Termes CARRETERA 

 21-jul-97 14:30 3.-ACCIDENTS 0,02 0,00 0,02 470900 4611200 Ca l'Amat SENDERA 
 31-jul-97 14:45 3.-ACCIDENTS 0,00 0,00 0,00 475700 4618500 Can Boscà SENDERA 
 15-ago-97 15:50 4.-INTENCIONATS 0,03 0,00 0,03 477200 4619400 Can Verdalet SENDERA 
 23-ago-97 16:16 3.-ACCIDENTS 0,00 0,01 0,01 476100 4618200 Vall-lloparda (marge linia fèrria) LÍNIA FÈRRIA 
 23-ago-97 18:00 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,00 0,01 0,01 471600 4612100 Can Riu SENDERA 
 12-oct-97 16:40 4.-INTENCIONATS 0,10 0,02 0,12 472700 4614200 Can Burgada SENDERA 
 12-oct-97 16:40 4.-INTENCIONATS 1,00 0,10 1,10 472300 4613900 Can Burgada SENDERA 

1998 28-jul-98 18:35 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,08 0,00 0,08 474100 4615400 Bosc Carquetes CARRETERA 
 01-ago-98 13:20 2.-NEGLIGÈNCIES 0,02 0,00 0,02 481000 4617000 Sant Daniel SENDERA 
 29-sep-98 15:53 3.-ACCIDENTS 0,03 0,12 0,15 470600 4611800 Can Soler, serra de l'Abatar SENDERA 

1999 09-feb-99 13:00 4.-INTENCIONATS 0,02 0,00 0,02 478200 4620000 Terra Brava CARRETERA 
 24-feb-99 17:20 4.-INTENCIONATS 0,01 0,35 0,36 475900 4618200 Canal de Gelpí SENDERA 
 11-may-99 15:25 4.-INTENCIONATS 0,45 0,00 0,45 474000 4616000 Can Nicolau CARRETERA 
 25-jun-99 10:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,01 0,02 480400 4616200 La Vinya d'en Vilà CONREUS 
 03-jul-99 19:10 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 478800 4617800 Mas Mora PROP DE CASES O REFUGIS 
 07-ago-99 16:40 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 476600 4615700 Sant Andreu SENDERA 
 08-ago-99 11:15 3.-ACCIDENTS 0,00 0,01 0,01 468900 4614400 Can Caselles CARRETERA 
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ANY 
DATA  
INICI 

HORA  
INICI CAUSA 

HA.  
ARBRADES 

HA. NO  
ARBRADES 

HA.  
FORESTAL COOR H COOR V PARATGE LLOC D'INICI 

2000 07-mar-00 17:00 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 476000 4615900 Can Pibernat CARRETERA 
 12-mar-00 12:35 4.-INTENCIONATS 0,02 0,00 0,02 476300 4619100 Mas Julià PISTA FORESTAL 
 16-mar-00 17:25 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 475800 4616000 Can Serra PISTA FORESTAL 
 18-mar-00 4:13 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,02 0,00 0,02 473500 4611100 Sant Pere del Riu PISTA FORESTAL 
 29-may-00 21:25 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,01 0,00 0,01 473200 4610700 Sant Pere del Riu PISTA FORESTAL 
 02-jun-00 15:45 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 478000 4619000 Ctra. N-II Km. 684,5 CARRETERA 
 16-ago-00 17:50 4.-INTENCIONATS 8,94 0,00 8,94 476300 4619500 Mas Julià PISTA FORESTAL 
 24-ago-00 11:00 6.-REVIFATS 0,01 0,00 0,01 476300 4620100 Mas Julià ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 15-sep-00 20:19 4.-INTENCIONATS 0,02 0,00 0,02 476300 4619300 Mas Julià SENDERA 

2001 24-abr-01 13:11 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 479100 4617200 SANT DANIEL URBANITZACIONS 
 31-may-01 15:05 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,10 0,10 478600 4616600 CAN POU CARRETERA 
 14-jun-01 16:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 471800 4615800 CAN TALLEDA ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 23-jun-01 22:15 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,02 0,02 473800 4618100 SANT PONÇ CARRETERA 
 01-jul-01 15:31 4.-INTENCIONATS 0,03 0,00 0,03 479200 4617230 URBANITZACIÓ MANRESA-THIÓ PISTA FORESTAL 
 04-jul-01 16:10 2.-NEGLIGÈNCIES 0,01 0,00 0,01 471600 4611800 CAN PALLOFA ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
 07-ago-01 16:17 4.-INTENCIONATS 0,01 0,00 0,01 476700 4619300 CAN PEIRA PISTA FORESTAL 
 15-ago-01 17:30 4.-INTENCIONATS 0,03 0,00 0,03 472100 4618100 CAN FERRER PISTA FORESTAL 
 07-dic-01 15:40 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,01 0,01 477000 4617300 CAL RABA LÍNIA FÈRRIA 

2002 26-feb-02 16:33 3.-ACCIDENTS 0,01 0,00 0,01 477300 4617800 ERMITA DE ST PERE SENDERA 
 11-jun-02 1:52 3.-ACCIDENTS 0,01 0,00 0,01 480300 4616300 CARAVANING COSTA BRAVA PISTA FORESTAL 
 21-ago-02 17:08 3.-ACCIDENTS 0,01 0,00 0,01 471900 4615100 CAN GENOVÈS PISTA FORESTAL 

2003 21-jun-03 21:40 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,51 0,00 0,51 477500 4619000 VALL LLOPARDA PISTA FORESTAL 
 03-ago-03 17:15 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,80 0,00 0,80 469800 4610700 SOT DE SANT ANDREU PISTA FORESTAL 
 13-ago-03 14:50 4.-INTENCIONATS 888,47 41,38 929,85 476100 4618925 CAN PEYRA PISTA FORESTAL 

2004 08-jul-04 13:31 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,00 0,00 475900 4615800 CAMI DE VALLMANYA SENDERA 
 22-oct-04 15:30 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,02 0,02 475700 4617400 LLERA DEL RIU TORDERA ABOCADORS 

2006 03-jun-06 13:40 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,00 0,01 0,01 478300 4620100 ELS TRES TERMES ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
2006 25-jul-06 19:45 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,00 0,01 0,01 471200 4611800 CAN RIU ALTRES LLOCS EN LA FOREST 
2007 07-jul-07 14:35 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,00 0,67 0,67 475200 4615800 TORRE VICTORIA PISTA FORESTAL 

 07-jul-07 17:35 2.-NEGLIGÈNCIES 0,00 0,38 0,38 473700 4618800 SANT PONÇ URBANITZACIONS 
 25-jul-07 19:25 5.-CAUSA DESCONEGUDA 0,02 0,00 0,02 475231 4615850 PLA DE SANT ESTEVE PISTA FORESTAL 
   Total superfície afectada 933,36 43,58 976,94     
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             APÈNDIX 3. PLÀNOLS  

              PLÀNOLS DE CLASSIFICACIÓ TERRITORIAL 

              PLÀNOLS  COMBUSTIBILITAT I INFLAMABILITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té per objecte definir els assaigs de control necessaris per a la correcta 
execució de les obres contingudes en el Projecte Complementari “Millora general. Nou 
ramal de l’autopista C-32, Blanes – Lloret. Reposició de serveis afectats i accés 
depuradora. Tram: Tordera – Lloret de Mar”, amb clau: NC-93024-2-A2-C0. 
 
El projecte té com a objecte la reposició dels principals serveis afectats (només s’inclou 
l’obra civil de la reposició, doncs l’obra mecànica la realitzaran les companyies 
subministradores) i la construcció del vial d’accés a la depuradora de Lloret de Mar.  
 
Dins de l’obra trobem, principalment, treballs i materials relacionats amb moviment de 
terres, formigons, acers, afermats i seguretat vial.  
 
D’entre tots aquests treballs i els materials involucrats en ells n’hi han que hauran de ser 
controlats i altres que no serà necessari. Determinar aquest extrem així com establir 
l’adequada relació entre les partides d’obra i els assaigs a realitzar és que pretén aquest 
pla de control de qualitat. 
 

2. BANC DE CRITERIS I LLISTA DE PREUS DEL PLA DE CONTROL 
 
El Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb el programa TCQ-2000, s’ha 
realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu amidament. 
 
Cal destacar que el present pla de qualitat té com a fi principal la valoració aproximada 
d'un pla de qualitat ja que en allò referent als assajos a realitzar i els resultats a 
aconseguir s'haurà de tenir en compte l'establert en el plec de condicions tècniques del 
present projecte. 
 

3. PROCEDIMENT 
 
El procediment a seguir dins del mòdul Qualitat es composa de les següents fases: 
 

- Creació del Pla de Control de Qualitat ‘per defecte’ en base al pressupost de 
l’obra. 

- Tramificació de l’estructura original del pressupost de l’obra, disgregant o 
agrupant els trams previstos. 

- Comprovació dels assaigs per cadascuna de les partides d’obra. 
- Establiment de les freqüències d’assaig per l’obra. 
- Relacions entre unitats d’amidament i freqüències. 

- Assignació d'especificacions. 
- Coherència amb el pressupost. 
- Càlcul del número d’assaigs i assignació dels preus. 
- Generació del pressupost del Pla de Control de Qualitat. 

 

4. PRESSUPOST FINAL 
 
El pressupost d’Execució per Contracta sense IVA (PEC sense IVA) del Pla de Control de Qualitat   
ascendeix a la quantitat de 20.247,67 € (VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-SEIT CÈNTIMS), el que suposa un 2,46% respecte al pressupost per Contracta sense IVA 
de l’obra, que ascendeix a al quantitat de 821.581,43 € (VUIT-CENTS VINT-I-UN MIL CINC-CENTS 
VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS). 
 
Si es considera que el contrast del pla de control de qualitat és aproximadament un 20%, és a dir, 
4.049,53 €, xifra inferior al 1% del Pressupost d’execució material de l’obra que és de 6.904,04 €. 

5. ASPECTES MÉS DESTACABLES DELS RESULTATS DEL PLA DE CONTROL DE 
QUALITAT 

 
Com es pot veure al resum del pla de control (veure apèndix), les unitats d’obra més significatives que 
han de ser objecte de control són: 
 

- Terraplenat 
- Sòls sel·leccionats  
- Afermats granulars (tot-ú artificial) 
- Afermats bituminosos (mescles bituminoses, betums i regs) 

 
Les unitats d’obra que no han estat objecte de control ha estat perquè es considera suficient amb un 
certificat del fabricant (plaques, senyals i elements per a senyalització vertical, pintures per a 
senyalització horitzontal, barreres de seguretat i tubs de drenatge) o perquè es considera que tenen 
poca rellevància dintre del conjunt de l’obra (vorades i plantacions). 
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LLISTAT DEL PLA DE CONTROL (PDF)
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LLISTAT RESUM DEL PLA DE CONTROL  



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.03.01.01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 4.760,00 0,00 0,00
Activitat 01.03.01.02 Treballs previs i esplanacions 274.863,53 6.883,93 2,50
Activitat 01.03.01.04 Drenatge longitudinal 60.399,51 0,00 0,00
Activitat 01.03.01.05 Ferms granulars 18.927,66 1.354,57 7,16
Activitat 01.03.01.06 Ferms Bituminosos 34.033,73 294,49 0,87
Activitat 01.03.01.07 Marques vials 2.166,97 0,00 0,00
Activitat 01.03.01.08 Senyalització vertical, protec vial i tanca deli 25.941,71 0,00 0,00
Activitat 01.03.01.45 Revegetació de superfícies 51.200,56 2.539,47 4,96
Obra element 01.03.01 Accés depuradora 472.293,67 11.072,46 2,34
Activitat 01.03.02.10 Obra drenatge transversal 45.625,87 647,10 1,42
Obra element 01.03.02 OD 19.1 45.625,87 647,10 1,42
Activitat 01.03.03.10 Obra drenatge transversal 8.405,72 247,76 2,95
Obra element 01.03.03  OD AT PROVISIONAL 8.405,72 247,76 2,95
Activitat 01.03.04.31 Canalitzacions 17.049,80 0,00 0,00
Obra element 01.03.04 Servei nº TF01 Telefònica 17.049,80 0,00 0,00
Activitat 01.03.05.31 Canalitzacions 6.156,27 0,00 0,00
Obra element 01.03.05 Servei nº TF02 Telefònica 6.156,27 0,00 0,00
Activitat 01.03.06.02 Treballs previs i explanacions 2.524,19 0,00 0,00
Activitat 01.03.06.31 Canalitzacions 16.703,03 0,00 0,00
Obra element 01.03.06 Servei º TF06 Telefònica 19.227,22 0,00 0,00
Activitat 01.03.07.31 Canalitzacions 858,82 0,00 0,00
Obra element 01.03.07 Servei nº TF07 Telefònica 858,82 0,00 0,00
Activitat 01.03.08.02 Treballs previs i explanació 73.451,58 123,14 0,17
Obra element 01.03.08 Servei nº AT01 Endesa 73.451,58 123,14 0,17
Activitat 01.03.09.02 Treballs previs i explanacions 36.117,21 0,00 0,00
Obra element 01.03.09 Servei nº MT01 Endesa 36.117,21 0,00 0,00
Activitat 01.03.10.01 Senyalització, abalissament i proteccions obra 595,00 0,00 0,00
Activitat 01.03.10.02 Treballs previs i explanacions 7.909,34 562,28 7,11
Activitat 01.03.10.31 Canalitzacions 25.298,04 0,00 0,00
Obra element 01.03.10 Servei nº MT02, BT03 i BT04 33.802,38 562,28 1,66
Activitat 01.03.11.01 Senyalització, abalissament i proteccions obra 595,00 0,00 0,00
Activitat 01.03.11.02 Treballs previs i explanacions 52.204,21 7.594,93 14,55
Activitat 01.03.11.31 Canalitzacions 27.270,61 0,00 0,00
Obra element 01.03.11 Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09 80.069,82 7.594,93 9,49
Activitat 01.03.12.31 Canalitzacions 1.130,50 0,00 0,00
Obra element 01.03.12 Servei nº PA04 1.130,50 0,00 0,00
Activitat 01.03.13.80 Seguretat i salut 17.907,11 0,00 0,00
Obra element 01.03.13 Seguretat i Salut 17.907,11 0,00 0,00
Activitat 01.03.14.81 Neteja final 7.140,00 0,00 0,00
Obra element 01.03.14 Neteja final 7.140,00 0,00 0,00
Activitat 01.03.15.82 Gestió de residus 2.345,45 0,00 0,00
Obra element 01.03.15 Gestió de residus 2.345,45 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

821.581,42 20.247,67 2,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Obra elemental
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elementa01.03.01 Accés depuradora 472.293,67 11.072,46 2,34
Obra elementa01.03.02 OD 19.1 45.625,87 647,10 1,42

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Obra elementa01.03.03 OD AT PROVISIONAL 8.405,72 247,76 2,95
Obra elementa01.03.04 Servei nº TF01 Telefònica 17.049,80 0,00 0,00
Obra elementa01.03.05 Servei nº TF02 Telefònica 6.156,27 0,00 0,00
Obra elementa01.03.06 Servei º TF06 Telefònica 19.227,22 0,00 0,00
Obra elementa01.03.07 Servei nº TF07 Telefònica 858,82 0,00 0,00
Obra elementa01.03.08 Servei nº AT01 Endesa 73.451,58 123,14 0,17
Obra elementa01.03.09 Servei nº MT01 Endesa 36.117,21 0,00 0,00
Obra elementa01.03.10 Servei nº MT02, BT03 i BT04 33.802,38 562,28 1,66
Obra elementa01.03.11 Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09 80.069,82 7.594,93 9,49
Obra elementa01.03.12 Servei nº PA04 1.130,50 0,00 0,00
Obra elementa01.03.13 Seguretat i Salut 17.907,11 0,00 0,00
Obra elementa01.03.14 Neteja final 7.140,00 0,00 0,00
Obra elementa01.03.15 Gestió de residus 2.345,45 0,00 0,00
Projecte desg01.03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats 821.581,42 20.247,67 2,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

821.581,42 20.247,67 2,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Projecte desglossar
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projecte desgl 01.03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats 821.581,42 20.247,67 2,46
Obra 01 NC-93024-2-A2-C0 821.581,42 20.247,67 2,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

821.581,42 20.247,67 2,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 NC-93024-2-A2-C0 821.581,42 20.247,67 2,46
Obra 01 821.581,42 20.247,67 2,46

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
JULIOL 2016

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 02 Treballs previs i esplanacions

1 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 20)

32,54 6,000 195,24

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 12)

59,84 14,000 837,76

3 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,96 3,000 341,88

4 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

12,66 230,000 2.911,80

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)

100,94 6,000 605,64

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 18)

35,72 6,000 214,32

7 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 10)

20,85 1,000 20,85

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

33,50 6,000 201,00

9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

26,46 6,000 158,76

10 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,66 3,000 31,98

11 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 11)

44,43 5,000 222,15

12 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 17)

67,65 5,000 338,25

13 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 19) 73,94 5,000 369,70
14 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una

mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 26)
86,92 5,000 434,60

TOTAL Activitat 01.03.01.02 6.883,93

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 05 Ferms granulars

1 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

12,66 15,000 189,90

2 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)

157,75 1,000 157,75

3 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 25)

30,37 1,000 30,37

4 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 24)

37,09 1,000 37,09

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 18)

35,72 1,000 35,72

euros
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6 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 16)

28,54 1,000 28,54

7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,66 3,000 31,98

8 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14)

7,48 2,000 14,96

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 12)

59,84 2,000 119,68

10 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 10)

20,85 2,000 41,70

11 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 9)

33,50 2,000 67,00

12 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 7)

26,46 2,000 52,92

13 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,96 3,000 341,88

14 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 15)

70,64 1,000 70,64

15 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

33,50 1,000 33,50

16 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)

100,94 1,000 100,94

TOTAL Activitat 01.03.01.05 1.354,57

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 06 Ferms Bituminosos

1 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 32)

50,01 1,000 50,01

2 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma UNE EN 1429 (P - 36)

33,20 1,000 33,20

3 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE EN 1430 (P - 35)

30,92 1,000 30,92

4 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE EN 1428 (P - 31)

33,86 1,000 33,86

5 J056V10R U Determinació de l'índex de trencament de les emulsions bituminoses
catiòniques, mètode de la càrrega mineral, segons la norma UNE-EN
13075-1 (P - 37)

45,98 1,000 45,98

6 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons l'Annex A de la norma UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924 (P -
34)

51,78 1,000 51,78

7 J0554903 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P - 33)

48,74 1,000 48,74

TOTAL Activitat 01.03.01.06 294,49

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 45 Revegetació de superfícies

euros
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1 J011A200 U Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

151,00 2,000 302,00

2 JR3AC201 U Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 40)

315,19 2,000 630,38

3 JR467200 U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 41) 213,73 1,000 213,73
4 JR468200 U Percentatge de germinació per espècie (P - 42) 54,12 1,000 54,12
5 JR473170 U Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop

executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) (P - 44)

286,83 2,000 573,66

6 JR352105 U Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen
amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria
orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons
UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica (P - 38)

234,57 2,000 469,14

7 JR353107 U Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica,
segons GE (P - 39)

54,61 2,000 109,22

8 JR471150 U 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 materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 43)

187,22 1,000 187,22

TOTAL Activitat 01.03.01.45 2.539,47

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 02 OD 19.1

Activitat 01 Obra drenatge transversal

1 J0434105 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la
norma UNE-EN 1925 (P - 27)

61,90 1,000 61,90

2 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 4)

80,21 1,000 80,21

3 J043D100 U Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra (P - 30) 85,71 1,000 85,71
4 J043C10C U Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic,

d'una pedra, segons la norma UNE_EN 1367-2 (P - 29)
81,28 1,000 81,28

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

26,46 0,000 0,00

6 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,96 1,000 113,96

7 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

12,66 5,000 63,30

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

33,50 0,000 0,00

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 12)

59,84 1,000 59,84

10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 18)

35,72 0,000 0,00

euros
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11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 20)

32,54 0,000 0,00

12 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)

100,94 0,000 0,00

13 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,66 1,000 10,66

14 J0438101 U Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN
1936 (P - 28)

90,24 1,000 90,24

TOTAL Activitat 01.03.02.01 647,10

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 03 OD AT PROVISIONAL

Activitat 01 Obra drenatge transversal

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 12)

59,84 1,000 59,84

2 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,96 1,000 113,96

3 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

12,66 5,000 63,30

4 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,66 1,000 10,66

5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 20)

32,54 0,000 0,00

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 18)

35,72 0,000 0,00

7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)

100,94 0,000 0,00

8 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

26,46 0,000 0,00

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

33,50 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.03.03.01 247,76

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 08 Servei nº AT01 Endesa

Activitat 02 Treballs previs i explanació

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 12)

59,84 1,000 59,84

2 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 26)

86,92 0,000 0,00

3 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 11)

44,43 0,000 0,00

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)

100,94 0,000 0,00

euros
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5 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 17)

67,65 0,000 0,00

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 18)

35,72 0,000 0,00

7 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

12,66 5,000 63,30

8 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 19) 73,94 0,000 0,00
9 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,

segons la norma NLT 114 (P - 20)
32,54 0,000 0,00

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

26,46 0,000 0,00

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

33,50 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.03.08.02 123,14

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 10 Servei nº MT02, BT03 i BT04

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

26,46 0,000 0,00

2 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,96 2,000 227,92

3 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

12,66 20,000 253,20

4 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,66 2,000 21,32

5 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)

100,94 0,000 0,00

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 20)

32,54 0,000 0,00

7 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 18)

35,72 0,000 0,00

8 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

33,50 0,000 0,00

9 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 12)

59,84 1,000 59,84

TOTAL Activitat 01.03.10.02 562,28

Obra 01 Pressupost NC-93024.2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 11 Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 12)

59,84 4,000 239,36

2 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)

33,50 3,000 100,50

euros
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3 J030U030 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 5)

20,85 1,000 20,85

4 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 13)

100,94 3,000 302,82

5 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 6)

26,46 2,000 52,92

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 18)

35,72 2,000 71,44

7 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 21)

10,66 21,000 223,86

8 J03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 22)

12,66 315,000 3.987,90

9 J03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 23)

113,96 21,000 2.393,16

10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 20)

32,54 2,000 65,08

11 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 4)

80,21 1,000 80,21

12 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 7)

26,46 1,000 26,46

13 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 3)

30,37 1,000 30,37

TOTAL Activitat 01.03.11.02 7.594,93

(*) Branques incompletes

euros
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 
 
L’objecte del present annex és definir les titularitats i competències dels trams de carretera afectats pel 
projecte. 
 
 

2. TITULARITATS 
 
 
Les obres compreses en el present projecte complementari afecten als següents trams de carretera, en 
la següent taula s’indiquen llurs titularitats i gestió. 
 
 
 

CAMINS EIXOS TITULARITAT GESTIÓ 

Camí accés 
depuradora Reposició (eix 19) AJUNTAMENT DE 

LLORET DE MAR 
AJUNTAMENT 
DE LLORET DE 
MAR 

Camí accés finca Reposició (eix 26) AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT 
DE LLORET DE 
MAR 

 
 
La reposició dels serveis afectats per l’obra no modificarà la seva titularitat de manera que una vegada 
reposats continuaran corresponent al mateix titular. Aquest titulars tindran dret a disposar de la 
documentació oficial formalitzada per a aquesta finalitat. 
 
 

3. PLÀNOLS 
 
 
 
En els plànols que s’adjunten es grafien les titularitats indicades en l’anterior taula. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i enderrocs. A l’article 4 
d’aquest Real Decreto, s’obliga al productor de residus a incloure en el projecte 
d’execució de la obra un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició. 
 
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i altres formes de 
valoració tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
Els objectius generals d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
 

- Donar compliment al Real Decreto 105/2008 
- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millora en la 

gestió dels residus. 
- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus. 

- A més de planificar la gestió dels residus, s’optimitzaran els recursos que s’hi 
destinen. 

 
La Demarcació de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de 
la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el 
reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte 
d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 

2. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 
de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 
no tenen per què coincidir. 
 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
En general, els principals residus del procés de demolició son els següents: 
 

- Terres 
- Roca 
- Formigó 
- Mescles bituminoses 
- Canonades de fibrociment 
- Restes vegetals 
- Metalls 
- Maons 

 
A continuació s’adjunta quins materials es preveu que es generaran com a residus 
 
Codi 
CER 

Descripció Si No 

17 Residus  de construcció i d’enderrocs (inclosa la terra excavada de 
zones contaminades) 

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01 Formigó X  

17 01 02 Maons X  

17 01 03 Teules i materials ceràmics X  

17 01 06* Barreges, o fraccions separades de formigó, maons, teules i 
materials ceràmics que contenen substàncies perilloses. 

 X 

17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
diferents de les especificades en el codi 17 01 06 

 X 

17 02 Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01  Fusta  X  

17 02 02  Vidre  X  

17 02 03  Plàstic  X  

17 02 04* 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquestes  

 X 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

17 03 01* Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla  X 
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Codi 
CER 

Descripció Si No 

17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les especificades en el 
codi 17 03 01 

X  

17 03 03* Quitrà d’hulla i productes enquitranats  X 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó  X 

17 04 02 Alumini  X 

17 04 03 Plom  X 

17 04 04 Zinc  X 

17 04 05 Ferro i acer X  

17 04 06 Estany  X 

17 04 07 Metalls mesclats X  

17 04 08* Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses  X 

17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres 
substàncies perilloses 

 X 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 X  

17 05 Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de 
drenatge 

17 05 03* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses  X 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
170503 

X  

17 05 05* Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses  X 

17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 
170505 

 X 

17 05 07* Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses  X 

17 05 08* Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 
170507 

 X 

17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant 

17 06 01* Materials d’aïllament que contenen amiant  X 

17 06 03* Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen, 
substàncies perilloses 

 X 

Codi 
CER 

Descripció Si No 

17 06 04 Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis 
170601 i 170603 

 X 

17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant  X 

17 08 Materials de construcció a base de guix 

17 08 01* Materials de construcció a base de guix contaminats amb 
substàncies perilloses 

X  

17 08 02 Materials de construcció a base de guix diferents dels 
especificats en el codi 170801 

X  

17 09 Altres residus de construcció i demolició 

17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen mercuri  X 

17 09 02* Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per 
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl 
a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles 
que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 

 X 

17 09 03* Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses 

 X 

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 

X  

 
 
* Els residus senyalats amb * són residus catalogats com a residus especials d’acord amb la Directiva 
91/689/CEE sobre residus perillosos a les disposicions del qual estan subjectes a menys que s’apliqui 
l’apartat 5 de l’article 1 d’aquesta Directiva. 
 
- Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 del CER 
 
 
- Restes vegetals 
 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
02 01 07   Residus de silvicultura X  
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com 
són: 

- Paper i cartró 
- Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
 
200101 Paper i cartró X  
15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de 

filtració i roba de protecció no especificats en cap altra 
categoria 

X  

 
- Residus especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 del CER 
 
Durant les obres es poden generar altres residus no especials no inclosos tampoc al 
capítol 17: 
 
13* Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i 

els dels capítols 05, 12 i 19) X  

16 05 
04* 

Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que 
contenen substàncies perilloses X  

 
 

3. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
 
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà a obra en l’estudi de Gestió de 
Residus. 
 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició 
o enderrocs que es generen a obra.  
 
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida a l’aparat 3 del present annex. 
 
Les taules es presenten a continuació conté els volums de residus classificats per 
tipologies i en funció del tipus d’enderroc i la previsió de generació de residus per a l’obra. 
 
 
 
 

TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE RESIDUS D’ENDERROC DE VIALS 
 

Materials 

Tipologia2 Volum 
real 

Volum 
aparent 

Pes 
Específic

Inert, No 
Especial, 
Especial 

m3 m3 Tn 

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503*) Inert 426 511 766,8

170302 (barreges bituminoses diferents de 
les barreges especificades en el codi 
170301*) 

Inert 513 834 666,9

170405 (ferro i acer) No Especial 0,43 0,74 3,36
170203 (plàstic) No Especial 0,15 6,66 0,99
170904 (residus barreges de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 170901, 170902 i 170903*) 

No Especial (3) 0,22 0,39 0,19

TOTAL   4.644,024 5.809,839 6518,38

TOTAL PER TIPOLOGIES Inert-terres 
(170504) 426 511 766,8

  NE-barreja 
(170904) 513,22 834,39 667,09

  
NE-metall 
(170407) 0,43 0,74 3,36

  NE-plàstic 
(170203) 0,15 6,66 0,99

 
(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors 
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes 
 
PREVISIONS DE GENERACIÓ DE RESIDUS DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Materials 

Tipologia2 Previsió 
volum 

Pes 
Específic 

Inert, No 
Especial, 
Especial 

m3 Tn 

17 02 01  Fusta  Inert 15 6
17 02 03  Plàstic  Inert 12 10,8

17 04 07 Metalls mesclats No 
Especial 8 48

20 01 01 Paper i Cartró No 
Especial 5 0,5

15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, 
materials de filtració i roba de protecció no especificats en 
cap altra categoria 

No 
Especial 0,4 0,12

16 05 04* Gasos en recipients a pressió (inclosos els 
halons) que contenen substàncies perilloses  Especial 0,8 0,02
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QUADRE RESUM D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 
 

Materials 

Tipologia2 Previsió 
volum 

Pes 
Específic

Inert, No 
Especial, 
Especial 

m3 Tn 

17 02 01  Fusta  No Especial 15 6
17 02 03  Plàstic  No Especial 12,8 10,92
17 04 07 Metalls mesclats No Especial 16 96
17 04 05 ferro i acer No Especial 2,484 6,21
20 01 01 Paper i Cartró No Especial           5,000  0,50  
15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, 
materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria 

No Especial           0,400  0,12  

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 170901, 
170902 i 170903 

No Especial 
(3) 0,39 0,19

15 01 11* Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a 
pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa 
perillosa 

 Especial           0,800  0,02  

 
 
Cal tenir present que en el total de residus amidats al pressupost de Gestió de Residus 
no s’ha inclòs els amidaments d’aquells residus procedents de l’enderroc de vials 
existents o bé formigó procedent de l’enderroc d’estructures i drenatge existents, ja que ja 
el cost de càrrega i gestió ja està inclòs en les corresponents partides de d’excavació, 
demolició i terraplenat del pressupost d’obra. 
 

4. ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
El procés de fabricació dels materials i productes de la construcció té un fort impacte que 
afecta negativament el medi ambient, provocant una disminució de recursos naturals y 
l’augment de la despesa energètica. L’extracció del material natural, la seva 
transformació en matèria prima, el procés de fabricació del producte i el consum 
d’energia procedent del petroli originen emissions de tot tipus, molt tòxiques, 
contaminants i potencialment perilloses per la salut. 
 
El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i 
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 

En línies generals, les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les següents: 
 

1. Realitzar solucions constructives que s’ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el volum 
de material i, per tant, d’energia).. 

2. S’han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus. 

3. S’ha considerat la reutilització de tota la terra vegetal provinent del moviment de terres, la 
mateixa que serà col·locada en els nous talussos i les superfícies de la calçada existent a 
renaturalitzar. 

4. S’han intentat utilitzar els “materials reutilitzables” a la pròpia obra, procurant que aquests 
continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

 
Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que ajudaran a una 
millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que ha de complimentar una vegada 
finalitzada la seva redacció, assenyalant o afegint aquelles bones pràctiques que ha considerat i en el 
projecte. 
 
FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO I 
PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants 
de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que 
es munten a obra sense gairebé generar residus? X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?  X 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats 
de la pròpia obra la reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que 
perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per 
minimitzar els retalls? X  

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 
forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat 
(residus) en la seva producció? 

 X 

 
Altres accions de caire particular que s’hauran de tenir present durant l’execució de l’obra per tal de 
reduir la generació de residus són: 
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- Realitzar la compra ajustada de materials a l’ús que es realitzi (sense excedents) 
- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 

l’execució de l’obra. 
- Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garantitzin la 

menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, 
etc.). 

- Compra de materials al major amb envasos d’una dimensió que permeti reduir la 
producció de residus d’embalatges. 

- Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb 
materials reciclats, biodegradables i que poden ser retornables o, almenys, 
reutilitzables. 

- Donar preferència aquells proveïdors de materials que informen a l’usuari de les 
característiques que es composen i del percentatge de material reciclat que 
incorporen, oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la 
gestió de residus que generin en l’obra els seus productes (pactant prèviament el 
percentatge i característiques dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si 
això no és viable, informació sobre recomanacions per la gestió més idònia dels 
residus produïts tenint en compte les seves possibilitats de valoració. 

- Preveure a l’obra una ubicació per l’emmagatzematge i recollida dels materials 
per garantir les propietats i l’ordre fins el moment de la seva aplicació. 

- Planificar l’arribada de productes segons les necessitats d’execució (“just-in-
time”) en cas de no disposar d’espai suficient per aplicar la recomanació anterior. 

- Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que 
s’eviti la producció de residus per trencament de materials. 

- Identificar correctament els materials emmagatzemats. 
- Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials 

d’acabats) en ordre en un lloc on no es deteriorin les propietats.  
- Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres i 

emprar-los en el mateix emplaçament, i l’excedent de terres, es gestiona amb un 
gestor autoritzat. 

- Programar l’obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els 
residus reciclats (tot-ú). 

- Utilització d’elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la 
infraestructura de l’obra. 

- Carregar els carretons o els palets de manera adequada perquè el transport no 
representi un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no s’espatllin 
els materials nous. 

- Traçat d’itineraris en l’interior de l’obra per la circulació del material i es deixa 
assenyalat en el plànol general de l’obra. 

- Utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables. 
- Previsió de pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per 

evitar obertures o perforacions posteriors. 
- Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes 

d’instal·lació, evacuació, finestres, etc. 

- Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials 
d’instal·lacions (plàstics, aïllaments, etc.). 

- Els materials col·locats durant la fase d’acabat susceptibles de fer-se malbé es protegeixen 
amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 

- Es realitzen a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin realitzar 
en un taller. 

- Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara només la quantitat 
de pintura necessària. 

- Control de preparació de les mescles per les operacions de pintura amb el fi d’evitar errors i, 
conseqüentment, residus. 

- No utilització de les pistoles convencionals d‘alta pressió i utilització d’aquelles que redueixen 
el consum de pintura i la producció de residus. 

- Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb l’escama, com a residu 
especial. 

- Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de dissolvent. 
- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen 

aquest servei. 
- Aprofitament per altres obres de la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor autoritzat. 
- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 
- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos. 

 

5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En aquest apartat es deixa constància de les operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels 
residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
 
La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per 
aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en 
la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 
 
Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials 
i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
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Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de 
les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 
l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una 
determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el 
segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus. 
 
La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 
si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 
destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 
resultant de qualitat. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la 
seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra. 

- La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri 
(m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir. 

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 
A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col·locar com a zona 
d’abocador un sector situat dins de la pròpia zona d’ocupació de l’obra, un espai amb nul 
interès socioeconòmic i paisatgístic amb poca afectació a la flora i fauna. Aquesta zona 
també resta prop de l’àmbit d’actuació de l’obra i d’aquesta manera reduïm el trànsit per a 
les zones poblades i alienes a la traça. Hem de considerar també que els abocadors de 
terra han d’estar situats fora dels límits de les zones protegides d’interès comunitari. 
 
Dit això, la zona mes idònia com a punt d’abocament de terres correspon a un espai 
planer situat dins dels terrenys d’ocupació del a mateixa obra, entre dos terraplens del 
tronc central i un ramal lateral. La idea és reomplir aquest espai buit obtenint així una 

superfície planera a l’alçada del talús i de la traça de la carretera, minimitzant així les zones de nova 
ocupació. 
 
Per a la utilització d’abocadors definitius de terres i abans de començar a aportar terres, s’haurà de 
tramitar les corresponents autoritzacions d’acord amb les directrius establertes en el Decret 396/2006, 
de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística 
per a millora de finques rústiques que s’efectuen amb aportació de terres procedents d’obres de la 
construcció, tanmateix, aquesta parcel·la quedarà dins del terreny expropiat per l’obra, pel que no serà 
necessari aquest tràmit si es fan els abocaments en aquest punt. 
 
Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant els 
límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja) procurant afectar el terreny el 
menys possible mentre s’estigui utilitzant aquest. 
 
Respecte als abocadors de runa, prop del la zona de projecte, a uns 1,5 km al sud-oest hi ha el dipòsit 
controlat de runes de Sant Celoni La Font d’en Pedro (codi de gestor: E-727.00), que admet runa neta, 
mixta i bruta  i és on es preveu portar-hi tota la runa procedent de la demolició, ja que aquestes no 
podran ser abocades a un abocador de terres. 
 
Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del 
contractista seran les següents: 

- Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Pla de 
Gestió de Residus. 

- Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic prèvia implantació i es gestiona com a 
residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

- Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de 
fusta, bidons... 

- Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria 
orgànica en abonament... 

- Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. 
- Definició de l’escenari més adequat per l’obra en curs i es preveu un emplaçament adequat per 

situar la zona de classificació, emmagatzematge de residus d’obra, intercanvi amb gestors, de 
tractament de residus, etc. 

- Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de 
classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials 
que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus. 

- Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 
- Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 
- Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les 
possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que 
ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta). 
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- Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix 
emplaçament, deixant constància escrita de la quantitat. 

- Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 
- Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials 

amb contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb 
hidrocarburs, olis, etc. 

- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que 
proporcionen aquest servei. 

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i 
eines. 

- Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb 
l’objectiu de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la 
subcontracta. 

- Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els 
genera, sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les 
instruccions del fabricant i d’acord amb la legislació vigent. 

 

6. MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
Caldrà fer una separació de forma individualitzada per cadascuna de les fraccions de 
residus quan la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents 
quantitats indicades a continuació. 
 
- Formigó:     160 T 
- Maons, teules, ceràmics:   80 T 
- Metall:     4,0 T 
- Fusta:     2,0 T 
- Vidre:      2,0 T 
- Plàstic:     1,0 T 
- Paper i Cartró:    1,0 T 
 
En cas de generar-ne algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials i a 
més a més excedeix als mínims establerts, haurà d’efectuar-se-li procés de separació 
igual que els abans considerats. 
 
A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les 
operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a 
executar: 

 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi 
les següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó:    160 T  X 
 Maons, teules, ceràmics:               80 T    X 
 Metall:     4,0 T   X 
 Fusta:     2,0 T   X 
 Vidre:     2,0 T 
 Plàstic:                 1,0 T   X 
 Paper i Cartró:    1,0 T 

Especials □ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- �El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla 

i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals 

- �Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes.  

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrats, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials 

Inerts □ contenidor per Inerts barrejats □ contenidor per Inerts Formigó 

□ contenidor per Inerts Ceràmica □ contenidor per altres inerts 

□ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
No Especials □ contenidor per metall   □ contenidor per fusta 

□ contenidor per plàstic  □ contenidor per paper i cartró 

□ contenidor per ...         □ contenidor per ... 

□ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

□ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
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 Inerts+No Especials 

Inerts + No Especials: □ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):           (m3): 
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de 
residus petris) 
(kg):           (m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i 
cartró 

plàstic cables 
elèctrics 

     
 
 
 

Especials 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 Destí dels residus segons 

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

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

□ Reciclatge      

□ Planta de transferència      

□ Planta de selecció      

□ Dipòsit 270,1 145,6 E-727.00 
Dipòsit 

controlat Sant 
Celoni 

 

Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
Reciclatge:      

□ Reciclatge de metall 51,36 8,74 E-203.96 Recuperacions 
Masnou, SL  

□ Reciclatge de fusta 6 15 E-203.96 Recuperacions 
Masnou, SL  

□ Reciclatge de plàstic 10,92 12,8 E-203.96 Recuperacions 
Masnou, SL  

□ Reciclatge paper-cartró 0,5 5,0 E-203.96 Recuperacions 
Masnou, SL  

□ Reciclatge altres      

□ Planta de transferència      

□ Planta de selecció      

□ Dipòsit 73,9 23,1 E-51.93 CESPA GR  

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

□ Instal·lació de gestió de 
residus especials 

0,02 0,8 E-66.94 
Tractament de 
subproductes 
Industrials, SL 
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7. PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS 
 
En el següent quadre resum s’indica el resum del pressupost de la gestió de residus de la 
construcció i enderroc definides en el present projecte: 
 
 

CAPÍTOL  10.01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 651.65€ 

CAPÍTOL  10.02 CÀRREGA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ 
DE RESIDUS 763,97 € 

CAPÍTOL  10.03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 555,35 € 

 
TOTAL 1.970,97 € 
El cost de l’estimació de la gestió de residus és de 1.970,97 € (MIL NOU-CENTS SETANTA 
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS). 
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ESTAT AMIDAMENTS 



PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

AMIDAMENTS Data: 23/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

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

1 Fusta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Plàstic 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
3 Metalls 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 0,740 0,740 C#*D#*E#*F#
5 No especials barrejats 0,390 0,390 C#*D#*E#*F#
6 Especials 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,730

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítol 02  CÀRREGA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

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

1 Residus especials 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

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

1 Fusta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Plàstic 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#
3 Metalls 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 0,740 0,740 C#*D#*E#*F#
5 No especials barrejats 0,390 0,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,930

Obra 01 PRESSUPOST RESIDUS
Capítol 03  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 15 01 11* Envasos metàl·lics especials 0,020 1.000,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

AMIDAMENTS Data: 23/06/15 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 I2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

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

1 170904 19,871 19,871 C#*D#*E#*F#
2 Paper i cartró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Residus d'envasos, absorbents,... (15) 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,271

4 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Plàstic 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

5 H2RA8600 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus de metalls barrejats no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

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

1 Metalls mesclats 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Ferro i acer 0,390 0,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,390

6 I2RA6100 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Formigó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

EUR
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PRESSUPOST 

 
 



PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítol 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 2)

14,25 45,730 651,65

TOTAL Capítol 01.01 651,65

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítol 02 CÀRREGA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 3)

146,23 0,800 116,98

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 4)

14,40 44,930 646,99

TOTAL Capítol 01.02 763,97

Obra 01 Pressupost RESIDUS

Capítol 03 DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 9)

0,08 20,000 1,60

2 I2RA8890 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

6,20 15,000 93,00

3 I2RA8580 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

13,01 25,271 328,78

4 I2RA8770 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

4,97 12,800 63,62

5 H2RA8600 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus
de metalls barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 1)

4,17 16,390 68,35

6 I2RA6100 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de formigó
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P -
5)

5,99 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 555,35

euros

PRESSUPOST DE L´ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

PRESSUPOST Pàg.: 2

euros
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex és determinar el número mínim d’arbres a tala sota la reposició de la 
línia elèctrica d’alta tensió de 110 Kv “SE Tordera - SE Lloret” i de la línia de mitja tensió de 25Kv 
“Lloret 1i 2”. Ambdues línies es veuen afectades per la construcció del nou ramal de l’Autopista C-
32. 
 
Amb aquesta tala es pretén minimitzar el possible risc d’incendi. 
 

2 NORMATIVA APLICABLE  
 
 
Les normatives següents determinin els gàlibs verticals i horitzontals de l’espai a talar de forma 
periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de la línia aèria de conducció elèctrica per a 
la prevenció d’incendis forestals i determinar un pas franc per a llur manteniment, aquestes 
normatives són: 
 

 Reglament de Línies Elèctriques d’Alta Tensió RD 223/2008. 
 Real decret 268/1996. 

 
 

3 RESUM DE LA TALA SOTA LES LÍNIES 
 
Al final del present annex es presenten dos estudis específics , un per la línia d’alta tensió de 110 Kv 
i un segon per la línia de mitja tensió de 25 Kv, de la tala a realitzar, 
 
Es important determinar que el corriol de pas per manteniment de 4 metres d’amplada, ubicat sota la 
vertical del cable elèctric, ha de quedar lliure de vegetació. Mentre que a la resta de la zona la tala 
es realitzarà de forma selectiva, és a dir, es deixaran aquells arbres que no compleixin amb les 
restriccions indicades en el s RD 268/1996. 
 
Per determinar els arbres existents en el corriol s’ha seguit la mateixa metodologia que la plantejada 
ens els dos estudis de poda, és a dir, a través de la densitat d’arbres existents per tram de línia. 

 
Els arbres del corriol seran talats amb la partida d’obra “desbrossada”, mentre que la resta d’arbres 
amb la partida d’obra de “tala”. 
A continuació es presenten les taules resum de les tales per les dues línies elèctriques. 
 

LINIA ALTA TENSIÓ Arbres en el 
corriol (ut) 

Arbres en la resta 
de la zona 

influència (ut) 

Arbres totals a 
talar (ut) 

Superfície corriol 
(m2) 

T-16 A T-17 60 83 143 859 
T-17 A T-18 117 370 487 1.672 
T-18 A T-18 bis 89 142 231 1.268 
T-18 bis A T-19 53 3 56 1.178 
T-19 A T-20 49 105 49 700 
T-20 A T-21 59 149 59 842 

TOTAL 427 852 1279  
 

LINIA MITJA TENSIÓ Arbres en el 
corriol (ut) 

Arbres en la resta 
de la zona 

influència (ut) 

Arbres totals a 
talar (ut) 

Superfície corriol 
(m2) 

T-29 A T-30 25 41 66 700 
T-30 A T-31 32 76 108 700 
T-31 A T-32 32 37 69 700 
T-32 A T-33 32 11 43 700 
T-33 A T-34 30 33 63 656 
T-34 A T-35 33 42 75 604 
T-35 A T-36 16 47 63 636 
T-30 A T-3 18 4 22 269 
T-34 A T-3 8 4 12 125 

TOTAL 226 295 521  
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L.U. (d'ara endavant ENDESA) ha de fer la variant de la 
línia aèria a 25 kV “LLORET 1 i 2” ” entre els seus suports T.29 i T.36, i les derivacions al CD 
FX40698 i al CD FX40965 amb la finalitat de poder permetre la construcció del nou  traçat de la 
carretera C-32. Tram : Tordera – Lloret de Mar. 

Segons la reglamentació vigent els titulars de les línies aèries de conducció elèctrica situades en 
terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, 
estan obligats a mantenir els corredors d'aquestes, mitjançant podes i tales selectives, per a la 
prevenció d'incendis forestals, sent objecte d’aquest estudi minimitzar la poda i tala selectiva per 
portar a terme la modificació de la línia aèria a 25kV  “LLORET 1 i 2” . 

El present document té per objectiu establir les actuacions a portar a terme, des d'un punt de vista 
tècnic, pel tractament de la massa forestal en relació amb línies aèries de transport i distribució 
d'energia elèctrica amb la finalitat de mantenir i optimitzar les condicions de seguretat reglament 
àries que garanteixin el manteniment de les condicions d'explotació i de respecte al medi ambient. 

 

2 EMPRESA TITULAR DE LES INSTAL·LACIONS 

El titular i propietari de les instal·lacions aquí descrites, un cop cedides serà l'Empresa ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. que te la seu al C/ Montnegre, 84 de Salt. 

 

3 CLASSE DE CORRENT 

La corrent elèctrica serà alterna i trifàsica a la tensió de 25000V, la freqüència serà de 50 Hz i el 
nivell d’aïllament del conjunt de la instal·lació de 70/170 kV  
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4 NORMATIVA APLICABLE 

Per a la redacció del present estudi s’ha tingut en compte totes i cada una de les especificacions 
següents 

Reglament de Línies Elèctriques d’Alta Tensió (R.D. 223/2008), de 15 de febrer, pel 
que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de  seguretat en 
línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementaries 
ITC-LAT 01 a 09 

Decret 268/1996, de 23 de Juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i 
selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció 
elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions 

Decret 64/1995, de 7 de Març. Mesures per la prevenció d’incendis forestals. 

Llei 6/1988, de 30 de Març. Llei Forestal de Catalunya 

Llei del Sector Elèctric (Llei 24/2013, 26 de desembre). 

Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, per el que s’aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta 
tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC-RAT 01 a 23 

Reial Decret 1955/2000, de 1 de Desembre, per el que es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministra i procediment d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 

Reial Decret 1432/2008, de 29 d’agost, per el que s’estableixen mesures per a la 
protecció de l’avifauna contra la col·lisió i electrocució en línies elèctriques d’alta 
tensió. 

Normativa particular de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA aplicable. 

Normes UNE 

Disposicions municipals que afecten a aquest tipus d’instal·lacions. 
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5 DEFINICIONS 

1) Arbre. Planta molt lignificada amb diferenciació clara del tronc i la capçada amb una 
alçària superior als 3 m. 
2) Arbust. Planta lignificada, amb tronc i capçada diferenciats i amb una alçària inferior 
als 3 m. 
3) Matoll. Formació de plantes llenyoses amb una part aèria en la qual no es diferencia el 
tronc i la capçada i que es presenta generalment molt ramificada. 
4) Massa forestal. És el conjunt d'arbres, arbustos i brolla, amb exclusió de les herbes o 
cultius. 
5) Estrat herbaci. Formació de plantes no lignificades (no llenyoses) 
6) Brolla. Formació vegetal, més o menys densa on predominen arbusts i mates de fulla 
persistent o petita o bé molt esclarissada. 
7) Comunitat vegetal. Aquell conjunt d'espècies que solen tendir a aparèixer cada 
vegada que es donen unes determinades condicions ecològiques, tenint en consideració 
que les condicions ecològiques no són mai absolutament idèntiques. 
8) Biomassa. Massa total per unitat de superfície que existeix en un moment donat, en 
organismes vius d'una o més espècies o de totes les espècies d'una comunitat o 
ecosistema. 
9) Zona de conreu. Es tracta de les plantacions, ja siguin de fruiters o de cultiu herbaci, 
la finalitat de les quals és l'explotació no forestal. 
10) Bosc clar. Formació vegetal on predominen els arbres, amb presència d'arbustos, 
subarbustos i estrat herbaci, que presenten clars intermitents en la seva configuració, la 
qual cosa permet el pas a través d'ell. 
11) Bosc espès de brolla. Formació vegetal on junt a la preponderància d'arbres i 
arbustos, destaca la presència continuada de plantes herbàcies que formen l'estrat 
inferior del bosc dificultant el pas a través d'ell. 
12) Bardissers, canyers i vegetació de ribera. Formacions vegetals molt espesses, 
habituals als marges dels rius, amb abundància d'arbustos, subarbustos i estrat herbaci. 
13) Espècies baixes per la seva naturalesa o poda. S'inclouen en aquesta classificació : 

Arbres fruiters conreats en general. 
Oliveres, avellaners, alzines, roures, sureres, salzes. 
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Arç i grèvols que, si bé es troben formant matolls, poden arribar a formar arbres de 
poca talla. 

14) Vegetació baixa. S'entén com a tal la vegetació constituïda per: 
Estepes. 
Bardissers i coscollars o garrigues d'espècies llenyoses. 

15) Arbustos piròfils. Són arbustos que cremen amb facilitat degut principalment al seu 
baix contingut en humitat o a que contenen compostos aromàtics vol àtils que 
afavoreixen la combustió. 
Els principals arbustos piròfils són: 

Aladern fals - Phillyrea media 
Aladern de fulla estreta - Ladierna - Phillyrea angustifolia 
Argelaga - Aulaga - Genista scorpius 
Brucs - Brezos - Erica s.p. 
Espígol - Lavándula - Lavandula sp. 
Farigola - Tomillo - Thymus vulgaris 
Gatosa - Tojo - Ulex s.p. 
Llistó - Farolillo - Brachypodium ramosum 
Romaní - Romero - Rosmarinus officinalis 

16) Espècies de creixement lent. Es caracteritzen per la robustesa de les arrels i troncs. 
Poden considerar-se difícils de caure. S’inclouen en aquesta espècie les següents varietats: 
 

Frondoses: roures, sureres, faigs, oms, nogueres, bedolls, til·lers. 
Resinoses: Pi blanc, pi larici, pi rajolet, pi negre, pi pinyoner, avets, xipresos. 

Hi ha espècies de creixement lent en condicions naturals (morera, acàcia, alzina, etc.) que després 
d’una acció de poda poden créixer molt ràpidament. 
Segons Decret 268/96. S’entén per espècies de creixement lent les que tenen un creixement 
longitudinal mitjà de 2 m i horitzontal de capçada de 1 m, durant un període de 3 anys. 
 
17) Espècies de creixement ràpid. Són les que abasten un gran creixement en un termini molt breu. 
Tenen com a conseqüència arrels poc sòlides i els seus troncs posseeixen gran flexibilitat la qual 
cosa pot originar perilloses aproximacions als conductors i riscs de caiguda. 

Pertanyen a aquesta espècie les varietats següents: 
Frondoses: Eucaliptus, pollancres, castanyers de rebroll, roures, 
americans, ailants, plàtans, acàcies falses, alber, trèmol, vern i salze. 
Resinoses: Pins insignis, avets Douglas. 
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Segons Decret 268/96. S’entén per espècies de creixement ràpid espècies que tenen un creixement 
longitudinal mitjà de 3 m i horitzontal de capçada de 1,5 m durant un període de 3 anys. 
 
18) Espècies protegides. Són les incloses en: 
 

Conveni Berna, 19/9/79 
Ordre 5/11/84, per la qual es dicten les normes complementàries per a la protecció de 
determinades espècies de la fauna salvatge al territori de Catalunya Ordre 28/10/86, per la 
qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix grèvol 
Decret 328/92, de 14/12/92, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural Reial Decret 
1997/95, de 7/12/95, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

 
Les principals espècies vegetals arbustives protegides són: 

Teix - Tejo - Taxus baccata 
Boix grèvol - Acebo - Ilex aquifolium 
Margalló - Palmito - Chamaerops humilis 
Aloc - Sauzgatillo - Vitex agnus-castus 
Murtra - Mirto - Myrtus communis 
Aladern - aladierno - Rhamnus alaternus 
Marfull - Durillo - Viburnum tinus 

19) Altres espècies forestals i ornamentals. Donada la gran diversitat d'espècies existents en els 
boscos de Catalunya i la possibilitat de trobar espècies de tipus ornamental o exòtic, creiem oportú 
que en cas de dubte es consulti prèviament, i en cas de no ésser possible i la situació ho requereixi, 
actuar com si fos de creixement ràpid. 
 
20) Terrenys forestals. D´acord amb la Llei en la Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya 
són terrenys forestals o forests: 
 
a) Els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes. 
b) Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests. 
c) Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l´aforestació o la reforestació. 
d) Els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats 
sense l’autorització corresponent i les pistes i camins forestals. 
 
Es consideren com a terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l’espècie, els 
terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d’explotació forestal amb espècies de 
creixement ràpid. 
 
No tenen la consideració de terreny forestal: 
a) Els sòls qualificats legalment com a urbans o com urbanitzables programats. 
b) Les superfícies poblades d’arbres isolats o de plantacions lineals. 
c) Les superfícies destinades al conreu d’arbres ornamentals. 
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21) Superfície arbrada d'ús forestal. Territori o ecosistema poblat amb espècies forestals arbòries 
com a manifestació vegetal d'estructura vertical dominant i amb una fracció de cabuda coberta per 
elles igual o superior al 10%. 
 
22) Tala. És l'acció de tallar els arbres d'un indret determinat. Es tala arran i arreu la massa vegetal 
a la zona d'actuació. 
 
23) Tala arran i arreu (matarrasa). És la tallada d'arbres i arbustos a nivell de terra d'una zona 
determinada. 
 
24) Tala selectiva. Eliminació parcial de la massa arbòria, arbustiva o de matoll, que es realitza en 
funció del possible efecte sobre la seguretat de la línia i la prevenció d’incendis forestals. 
 
25) Poda. Es defineix com a poda tallar parcialment les branques d'un arbre que puguin afectar la 
seguretat de la línia i la prevenció d’incendis forestals mantenint la seva viabilitat, el seu port i la 
seva estructura. Aquesta labor es fa necessària en aquells exemplars que, no essent necessària la 
seva tala, algunes de les seves branques suposen un perill per a la línia. També quan, sense donar-
se aquest cas, es pretengui limitar el creixement de determinada part de l'arbre. 
 
26) Estassada . Operació d'eliminació de la part aèria dels arbustos i arbres joves. 
 
27) Estassada selectiva. Operació d'eliminació de la part aèria de determinades espècies d'arbustos 
i arbres joves, seguint criteris de combustibilitat i rapidesa de creixements, etc. 
 
28) Eliminació de residus. És el tractament dels productes procedents de les tales, tales selectives, 
podes i estassades, en les formes següents: 

Crema controlada autoritzada 
Retirada i crema controlada posterior. 
Trituració 
Trossejat i escampat (tamany de triturat inferior a 30 cm) 

Els troncs que puguin ser objecte d´aprofitament comercial seran apartats i apilats en 
llocs adequats deixant les piles el més aprop possible dels camins existents, sense 
obstruir-los i a disposició del propietari de la finca. 
 
29) Traça. És la línia quebrada que uneix els punts mitjans de les bases dels suports d'una línia. 
 
30) Corredor. Zona de terreny a ambdós costats de la traça que resulta de la projecció vertical sobre 
el terra dels conductors més externs de la línia en la posició del gàlib horitzontal més desfavorable. 
En cap cas el corredor tindrà menys de 2 m. 
 
31) Zona d'actuació. És el volum de massa forestal en la que s'intervindrà. Aquesta zona quedarà 
definida per la classe de vegetació i la distància al gàlib. 
 
32) Corriol. És el camí per al pas de les persones, utilitzat per fer reconeixements, que va des de la 
base d'un suport al següent immediat i el més a prop de la traça de la línia o bé des d'un camí 
existent i que permeti accedir a la base d'un suport. 
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33) PEIN. Pla d'Espais d'Interès Natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre DOGC 
núm. 1714, en aplicació de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. 
 
34) Classe diametral (CD). Cadascun dels intervals en els que s'ha dividit l'amplitud total de 
diàmetres. En aquest estudi l'interval triat és de 5 centímetres. 
 
35) Diàmetre normal. Diàmetre a l'alçada del pit d'una persona, és a dir, a 1,30 metres del terra. 
 
36) Entalla. Tall fet al tronc de l'arbre per tal d'orientar la seva direcció al fer el tall de caiguda. 

37) Tipus de conductors utilitzats en BT: 
Nus: Sense cap protecció. 
Coberts: Amb protecció mecànica però no aïllats elèctricament. 
Trenats:Unificació en un sol cable de les diferents fases i el neutre d’un circuit, 

recoberts amb una funda protectora aïllant. 

38) Gàlib. És la situació del conductor en les condicions de màxima elongació segons les diferències 
climatològiques, afectant la temperatura al gàlib vertical i tant la temperatura com el vent al gàlib 
horitzontal. El gàlib horitzontal s'establirà suposant que el vent pot arribar a desplaçar el pla vertical 
que conté el conductor en repòs un angle , que variarà segons el tipus de conductor i distàncies 
entre suports i grau de tensat que s'apliqui. 
En el seu càlcul es considerarà l’acció d´un vent constant de 160 km/h a una temperatura de 15 º C. 
Pel que fa al gàlib vertical es considerarà una temperatura ambient de càlcul de 50º C. 
 
39) Distància de gàlib a la vegetació. És la separació existent entre el fil conductor, en les 
condicions de màxima elongació, i la cobertura vegetal tant verticalment com horitzontal. 
 
40) Distàncies de seguretat horitzontals a la vegetació per línies AT i MT. Segons el Real Decret 
223/2008 i concretament la ITC-LAT 07, Aptat. 5.12.1. Pas per zones de bosc, arbres i massa 
forestal 
 
41) Distància de seguretat vertical a la vegetació en línies AT i MT: Aplicant els mateixos criteris i 
tenint en compte les prescripcions de seguretat per a treballs i maniobres en instal.lacions 
elèctriques (AMYS 1987), s'han adoptat les distàncies mínimes de 6 m. pel cas AT i 4 m. pel cas 
MT. 
 
42) Distància de seguretat vertical al terreny en línees BT: 4 m., segons Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
43) .Distància de seguretat a la vegetació en línies BT: Segons Decret 64/1995 de 7/3/1995 DOGC 
2022 els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 m. de distància 
de la vegetació, tant en horitzontal com en vertical. 
 
44) Suport. És l'element físic que sustenta els fils conductors d'una línia elèctrica.  
 
45) Zona base dels suports. És una zona centrada a la base del suport, a la qual l'actuació sobre la 
massa forestal ha de ser més enèrgica, a fi d'evitar el deteriorament dels suports degut a les 
condicions de condensació i major humitat que la vegetació pot provocar. 
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Aquestes actuacions seran especialment importants en els suports que tinguin elements de 
protecció i maniobra, o transformadors. 
 
46) Tensió nominal. És el valor convencional de la tensió eficaç entre fases amb el que es designa 
la línia i a la qual es refereixen determinades característiques de funcionament. 
 
47) Zona accessible. Quan un vehicle pot arribar a menys de 25 m de distància de la zona de 
treball. 
 
48) Zona inaccessible. Quan un vehicle no pot arribar a menys de 25 m de distància de la zona de 
treball. 

6 DESCRIPCIÓ GENERAL  

La variant de la línia aèria 25kV implica el desmuntatge de 9 suports metàl·lics i  retirada de 2 
circuits LA-110 de 1230m de longitud. 

S’instal·laran 8 suports metàl·lics i 1174m de línia aèria de 2 circuits LA-110. També es retensaran 
un doble circuit de 92 I 104m. 

També s’adequaran les derivacions als centres de transformació FX40698 i FX40965 amb 
conductor LA-56. 

La derivació al CD FX40698 comença en el nou suport T-30 , tindrà un vano de una longitud de 67 
m fins al nou suport T-3 amb seccionador S-4343. Es desmuntarà un suport de formigó amb 
seccionador i 2 de fusta, amb la retirada de 108m de conductor LA-56. 

La derivació al CD FX40965 comença en el nou suport T-34 , tindrà un vano de una longitud de 33 
m fins al nou suport T-3 amb seccionador S-4367.  Es desmuntarà 3 suports de fusta, amb la 
retirada de 112m de conductor LA-56. 

El conductor de la línia serà d’alumini-acer LA-110 , les característiques del qual es defineixen en la 
Norma UNE 21.018. Estarà suportat mitjançant aïlladors apropiats per la tensió de servei de 25000 
V. El traçat de la línia es farà per una altitud corresponent a la zona A. La tensió mecànica s’indica 
en el plànol corresponent .  

En el capítol de Plànols es detalla el traçat, el perfil i la distribució dels suports amb les seves 
característiques. 

OBERTURA SUPORTS Nº LONGITUD 
(m) ANGLE (g) 

1 T.29 – T.30 175,0 24,6 g Esq. 
2 T.30 – T.31 175,0 3.8g Dreta 
3 T.31 – T.32 175,0 17.4g Dreta 
4 T.32 – T.33 175,0 10.3g Dreta 
5 T.33 – T.34 164,0 3.0g Dreta 
6 T.34 – T.35 151,1 4.3g Dreta 
7 T.35 – T.36 159,0 4.5g Dreta 
8 T.36 – T.37 175,0 15.4g Esq 
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7    CARACTERÍSTIQUES LÍNIA AÈRIA 

En tots els encreuaments a efectuar es respectaran les distàncies de seguretat exigides en el RLAT 
i no es creen noves servituds respecte de les infraestructures afectades, donat que totes elles són 
existents i adquirides per la línia existent, produint-se una modificació de les existents i en qualsevol 
cas millorant-ne les condicions de seguretat. 
El tram aeri estarà format per una línia aèria, projectada, segons l’indicat en el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Real 
Decret 223/2008 de 15 de febrer de 2008, en concret en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-
LAT 07 

Suports
Per aquesta obra s’han previst els tipus de suports metàl·lics de la sèrie C, segons norma 
UNE207107 . Es tracta d’estructures metàl·liques de gelosia de quatre cares formades per perfils 
metàl·lics.  
Es muntaran en tots els suports les creuetes indicades en el plànol adjunt. 
Els càlculs mecànics d’aquests suports i dels seus fonaments es desenvoluparan d’acord als 
procediments recomanats per ENDESA. 

Conductors
El conductor de la línia serà d’alumini-acer LA-110 , les característiques del qual es defineixen en la 
Norma UNE 21.018. Estarà suportat mitjançant aïlladors apropiats per la tensió de servei de 25000 
V. El traçat de la línia es farà per una altitud corresponent a la zona A. La tensió mecànica aplicada 
correspondrà a 407 kg a 15 ºC per el conductor LA-110 

Aïlladors
Estaran formades per aïlladors compostos de polímer (CS 70 AB 170/555 per a 25 kV), ajustant-se 
a allò indicat en la Norma UNE-EN 61466-1:1998 i en les normes ENDESA GE LNE002 i GE 
AND012. Les característiques més importants dels aïlladors són: 

CS 70 AB 170/555 

 Material ...........................................................................  Polímers 
 Esforç de trencament electromecànic ...................................70 kN 
 Línia de fugida nominal ..................................................... 835 mm 
 Tensió sup. a imp. tipus raig ...............................................170 kV 
 Tensió sup. sota pluja a 50 Hz..............................................70 kV 
 Longitud de l’aïllador ......................................................... 555 mm 
 Diàmetre de les aletes ...................................................... 200 mm 
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AÏLLADOR DE COMPOSITE CS 70 AB 170/555 

El tipus de muntatge instal·lat en cada suport es el que s’indica en els plànols, essent les sigles  
utilitzades : 

AA: Cadena d’amarrament doble 
A: Cadena d’amarrament simple 

Ferramenta
 
La ferramenta utilitzada per a la formació de cadenes s’ajustarà a allò especificat en la R. U. 6617. i 
en la UNE 21.158.90 “Herrajes para líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 

8 DISTÁNCIES A BOSCOS, ARBRES I MASSES D’ARBRAT 

8.1 Segons Real Decret 223/2008. 

ITC-LAT 07, Aptat. 5.12.1. Pas per zones de bosc, arbres i massa forestal 
 
Per evitar interrupcions del subministrament del servei i possibles incendis causats pel contacte de 
branques o troncs d’arbres, s’ha establir una zona de tala d’arbrat a ambdós costats de la línia amb 
l’amplada necessària per a que, considerant els conductors en la seva posició de màxima desviació 
sota l’acció de la hipòtesi de vent (120 km/h), la seva separació de la massa forestal a la 
temperatura de +15ºC no sigui inferior a: 

amb un mínim de 2 metres. Per a Us = 36 kV, Del = 0,35 m. 

De la mateixa forma s’hauran de tallar tots aquells arbres que, tot i estar fora de la zona de tala, 
constitueixin un perill potencial per a la línia, entenent-se com a tal els que, per inclinació o caiguda 
fortuïta, puguin arribar a tocar els conductor en posició de repòs en unes condicions de temperatura 
de +50ºC. 

El titular de la línia estarà obligat a exigir periòdicament que es facin les operacions de poda i tallat 
necessaris en la zona de protecció assenyalada. 

metresD+1,5 el
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8.2 Segons Decret 268/1996. 

El Decret 268/1996 de 23 de juliol del DOGC en l’article 5 estableix que: 

En els treballs de poda i tala selectiva les distàncies que marcaran la zona, que en cap cas podrà 
ésser envaïda per la vegetació, es definiran segons els paràmetres següents: 

Gàlib màxim vertical: es la posició d’un conductor en un pla vertical a +50ºC 
Gàlib màxim horitzontal: es la posició d’un conductor sotmès a l’acció d’un vent 
perpendicular de 160 km/h a +15ºC 
Distàncies reglamentàries segons ITC-LAT 07 

A més de mantenir les distàncies fixades en l’apartat anterior, s’hauran d’eliminar aquells arbres 
malalts, morts o amb una inclinació superior a 20º en direcció perpendicular a la línia que, en cas de 
caiguda, puguin afectar els conductors, en la hipòtesi de màxima desviació d’aquests per l’acció del 
vent perpendicular a la línia de 120 km/h. 

Segons l’Annex 2 les distancies a complir seran les següents: 

-2 Línies de tensió mitjana (tensió nominal menor o igual a 66 kV i superior o igual a 1 kV). 

2.1 Distàncies verticals (m) en zones amb vegetació de creixement lent: 
a. Gàlib vertical: GV. 
b. Distància reglamentària i de seguretat: 4. 
c. Creixement vertical de la vegetació: 2. 
Total: 6 + GV. 

2.2 Distàncies horitzontals (m) en zones amb vegetació de creixement lent: 
a. Gàlib horitzontal: GH. 
b. Distància reglamentària: 3. 
c. Creixement horitzontal de la vegetació: 1. 
Total: 4 + GH. 

2.3 Distàncies verticals (m) en zones amb vegetació de creixement ràpid: 
a. Gàlib vertical: GV. 
b. Distància reglamentària i de seguretat: 4. 
c. Creixement vertical de la vegetació: 3. 
Total: 7 + GV. 

2.4 Distàncies horitzontals (m) en zones amb vegetació de creixement ràpid: 
a. Gàlib horitzontal: GH. 
b. Distància reglamentària: 3. 
c. Creixement horitzontal de la vegetació: 1,5. 
Total: 4,5 + GH. 
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8.3 Distàncies de creixement de la vegetació adoptats 

Per al càlcul de les distàncies, s'ha partit de la informació obtinguda del "Segundo Inventario 
Forestal Nacional" per a arbres en el seu estat natural. Als valors obtinguts sel's han aplicat diferents 
coeficients empírics per tenir en compte el major creixement del rebroll de les branques podades i la 
influència del vent en el seu moviment lateral (veure metodologia i resultats en el document 
d’annexos). 
Creiem molt convenient que durant la posada en pràctica del Pla Triennal, i a partir de la informació 
estadística que es vagi obtenint de les diferents actuacions, es pugui arribar a definir més 
concretament aquestes distàncies i a personalitzar-les per zones i per espècies vegetals. 
Cal tenir present que aquestes distàncies són les de tall i que per tant cal sumar-hi la de seguretat 
en cada cas, que dependrà del tipus de línia.  
 
Per altra part, la freqüència adoptada de les operacions de tala/poda és de 3 anys, i per tant, en cas 
de que variï també s'hauran de modificar les distàncies. 
 

Especies
Creixement 

lent
Creixement 

ràpid
D.S.  vertical 2,0 m 3,0 m 
D.L. horitzontal 1,0 m 1,5 m 

D.S.: Distància de creixement de la vegetació sota la línia que s'haurà de sumar a la distància de 
seguretat reglamentària considerant al conductor en les condicions més desfavorables 
D.L.: Distància de creixement lateral de la vegetació que s'haurà de sumar a la distància de 
seguretat reglament ària considerant al conductor en les condicions més desfavorables. 
 
Per altra part, donada la gran diversitat d'espècies vegetals que poden haver-hi de forma puntual en 
les zones d'actuació, i donat que actualment no es disposa d'informació quantificada de totes 
aquestes espècies, caldrà prendre sempre la distància corresponent a la classe major en qualsevol 
situació de dubte. 

S'establirà una zona de protecció de la línia definida per la zona de servitud de vol incrementada per 
la següent distància de seguretat especificada en Decret 268/1996, de 23 de Juliol. En la següent 
taula es mostren els valors mínims: 

 

Tensió 25kV Vegetació de creixement lent Vegetació de creixement ràpid 

Distancia vertical 6,0 + GV 7,0 + GV 

Distancia horitzontal 4,0 + GH 4,5 + GH 

On: 

GV: Gàlib màxim vertical és la posició d’un conductor en un pla vertical a 50ºC 

GH: Gàlib màxim horitzontal és la posició d’un conductor sotmès a l’acció d’un vent perpendicular de 120km/h 
a 15ºC. 
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Es mantindrà entre els conductors en la seva posició més desfavorable i la massa d'arbrat una 
distància vertical suficient per permetre el desenvolupament complet de l'espècie sobrevolada 
sense necessitat de realitzar podes periòdiques de la mateixa. Per tant la distància dels 
conductors al sòl haurà de ser l'altura màxima de l'espècie sobrevolada, incrementada en la 
distància de la taula anterior expressada en funció de la tensió de la línia. 

 
8.4 Corredor

El corredor comprèn la zona de terreny a ambdós costats de la traça, que resulta de la 
projecció vertical sobre el terra dels conductors més externs de la línia en la posició de gàlib 
horitzontal més desfavorable. 
Dins el corredor, en les zones en què el vegetació arbustiva i arbòria cobreixi més del 50% de 
la seva superfície, s'eliminarà fins a aconseguir aquest valor. Aquesta eliminació es durà a 
terme d'acord amb les previsions contingudes en els plans triennals de neteja i manteniment. 
L'eliminació de vegetació arbustiva i arbòria es realitzarà d'acord amb el criteri de prioritats 
següent: en primer lloc s'eliminaran les espècies incloses en el grup de molt inflamables, i en 
segon lloc els brots i branques laterals de la resta de les espècies deixant els més vigorosos. 
L'eliminació es realitzarà de forma homogènia sobre el terreny, de manera que la vegetació 
arbustiva i arbòria quedi uniformement repartida per tota la superfície i els marges del corredor 
nets, tenint en compte que el pas a peu pel corriol haurà de ser possible en tot moment. 
En l'interior del corredor es respectaran les parts vives de les espècies incloses en el grup de 
protegides, excepte en el cas que algun exemplar d'aquestes espècies estigui a distàncies 
inferiors a les definides anteriorment. 
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8.5 Consideracions complementàries 

La construcció de les línies de nou traçat es regirà per la normativa vigent, reduint arreu la 
tallada de la vegetació al mínim necessari per efectuar l'estesa dels cables. A la resta del 
corredor la vegetació es tractarà d'acord amb les normes establertes en el present Decret. 

Els treballs de neteja i manteniment es realitzaran fora de l'època d'alt risc d'incendi en els 
municipis indicats en l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març. Si per alguna circumstància 
els treballs han de realitzar-se durant aquesta època, caldrà l'autorització expressa de la 
Direcció General del Medi Natural. Aquestes autoritzacions romandran suspeses en el cas 
d'entrada en vigor de les mesures extraordinàries de l'article 18 del Decret 64/1995, de 7 de 
març. 

 
En aquest cas Blanes no està inclòs en la llista de municipi d’alt risc d’incendi , mentre que 
Lloret de Mar sí està inclòs. Per tant s’adopta el criteri mes restrictiu i no es podran fer 
treballs forestals en època d’alt risc d’incendi (15 de juny a 15 de setembre). 

 
Com a norma general la neteja es realitzarà mitjançant la poda selectiva, per tal d'assolir les 
distàncies establertes en l'apartat anterior, sense que l'espècie vegetal pateixi danys que 
impedeixin la seva viabilitat. Els talls seran nets i es faran de forma que no s'hi produeixi 
acumulació d'aigua. 

 
La tala d'arbres o arbustos per al manteniment de les distàncies reglamentàries només es 
realitzarà en aquells casos en què la poda no sigui possible i s'efectuarà sempre arran del 
terra. 

 
A la zona d'actuació definida per a la base dels suports amb presa de terra, quadre de 
maniobres o transformador, l'eliminació dels arbres, arbustos, matolls i herbes serà 
completa. Aquesta actuació es farà cada vegada que es realitzi l'actuació de tala a la línia. 
En el període comprès entre dues actuacions de tales, no serà objecte de sanció 
l'existència de rebrots dels vegetals tallats. 

 
Dins el corredor, en les zones en què el matoll cobreixi més del 50% de la seva superfície, 
s'eliminarà fins a aconseguir aquest valor. Aquesta eliminació es durà a terme d'acord amb 
les previsions contingudes en els plans triennals de neteja i manteniment. 

 
L'eliminació del matoll es realitzarà d'acord amb el criteri de prioritats següent: en primer lloc 
s'eliminaran les espècies incloses en el grup de molt inflamables, i en segon lloc els brots i 
branques laterals de la resta de les espècies deixant els més vigorosos. 

 
L'eliminació es realitzarà de forma homogènia sobre el terreny, de manera que els matolls 
quedin uniformement repartits per tota la superfície i els marges del corredor nets, tenint en 
compte que el pas a peu pel corriol haurà de ser possible en tot moment. 

 
En el moment de realitzar els treballs s'eliminaran totes les parts aèries mortes de matolls, 
arbustos o arbres que hi hagi dins el corredor. 
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En l'interior del corredor es respectaran les parts vives de les espècies incloses en el grup 
de protegides, excepte en el cas que algun exemplar d'aquestes espècies estigui a 
distàncies inferiors a les previstes a l'apartat anterior d'aquest Decret. 

 
En aquells casos en què l'estrat herbaci sigui dominant i estigui format per espècies que 
representin un alt perill d'ignició en època de màxim risc d'incendi, es realitzarà el control 
mitjançant tractaments encaminats a la disminució del risc. 

 
Els troncs que puguin ser objecte d'aprofitament comercial seran apartats i apilats en llocs 
adequats deixant les piles el més a prop possible dels camins existents, sense obstruir-los i 
a disposició del propietari de la finca. Els residus restants de la tala i poda, així com les 
restes de vegetació morta i seca que hi hagi en la zona, es tractaran d'acord amb les 
opcions següents: 

o Triturat fins a obtenir restes menors de 30 cm i repartiment uniforme sobre el 
terreny. En cap cas romandran restes sobre la vegetació de la zona. 

o Transport de les restes a cremadors controlats, centrals tèrmiques i plantes de 
compostatge, central d'aprofitament de biomassa o similar on se'ls aplicarà un 
tractament adequat. 

o Crema controlada degudament autoritzada. 
 

A més de mantenir les distàncies fixades en l'apartat anterior, s'hauran d'eliminar aquells 
arbres malalts, morts o amb una inclinació superior als 20º en direcció perpendicular a la 
línia que, en cas de caiguda, puguin afectar els conductors, en la hipòtesi de màxima 
desviació d'aquests per l'acció d'un vent perpendicular a la línia de 120 km/h. 

 
 

8.6 Distàncies per a la zona d’actuació en suports 

En la base dels suports, la zona d'actuació serà el rectangle que resulti d'aplicar a ambdós 
costats de la banda exterior dels suports les distàncies que es determinen a l'annex 3 del 
mateix Decret 268/1996. 
A la zona d'actuació definida per a la base dels suports amb presa de terra, l'eliminació dels 
arbres, arbustos, herbes i vegetació arbustiva i arbòria serà completa. Aquesta actuació es farà 
cada vegada que es realitzi l'actuació de tala a la línia.  
Els suports a instal·lar en la reforma de la línia aèria d’alta tensió a 25 kV, de doble circuit, 
“LLORET1-2” son metàl·lics de gelosia. Per tant les distàncies a mantenir son les següents: 

Distància en el sentit de la línia (m): 3. 

Distància en el sentit perpendicular a la línia (m): 3 + LC. 
On  
LC: longitud de la semi creueta més llarga, en aquest cas de 2,00m = 5,00m 
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En el cas de la línia aèria de 25 kV la superfície a desbrossar a matarrassa és de 
aproximadament 20 m2 per suport i un total de 10 suports, seran 200m2. 
 
 
 
 
 
 
 

3,0
m.
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8.7 Resum de tala selectiva 

A continuació es fa una descripció aproximada de la tala selectiva a efectuar per portar a terme 
la variant de la línia aèria a 25 kV “LLORET 1 i 2 ”, entre els seus suports T.29 i T.36. 
Com es pot observar als plànols que acompanyen aquest informe la tala selectiva  considera 
les distàncies mínimes reglamentaries definides en l’apartat anterior entre la línia elèctrica i la 
massa d’arbrat. Per obtenir la mateixa s’ha de considerar els següents factors: 

 Alçada útil del suport, és a dir, alçada fins la fase inferior.  

 Disposició de les creuetes, al ser una disposició al portell, una de les fases estar 
a més distància del terreny que les altres. 

Orografia del terreny, depèn de la cota relativa del terreny respecte els conductors 
de la línia aèria, per tant la presència del talús d’una muntanya, d’una 
vessant,... influeixen directament a la tala selectiva. 

Alçada màxima de les espècies d’arbres a talar. 
A continuació es mostra una taula resum amb el número d’arbres a talar per vano y el % de la 
superfície total a talar dins del corredor de la línia: 
DESBROSSAMENT 
Taula resum de desbrossament: 

Superficie actuació [m2]
vano (m) Espècies presents 

Recobrime
nt estimat 

Corredor (1) Corriol (2)

T.29 – T.30 175,0 10% 
80% 1835 350 

T.30 – T.31 175,0 80% 1838 350 

T.31 – T.32 175,0 80% 
10% 1839 350 

T.32 – T.33 175,0 80% 1634 350 
T.33 – T.34 164,0 60% 1612 328 
T.34 – T.35 151,1 60% 1372 302 
T.35 – T.36 159,0 60% 1513 318 
T.30 – T.3 67,2 80% 224 134 
T.34 – T.3 31,3 

 
Bruc 

(Erica arborea) 
 

Cirerer d’arboç 
(Arbutus unedo) 

80% 113 62 
[1] Corredor: zona de terreny a ambdós costats de la traça, que resulta de la projecció vertical sobre el terra dels 
conductors més externs de la línia en la posició de gàlib horitzontal més desfavorable (amb vent de 160 km/h).  
[2] Corriol: camí per al pas de persones que transcorre des de la base d'un suport a la del seu immediat i el més a 
prop possible del traçat de la línia, que permet efectuar els recorreguts de reconeixement. 

En resum la superfície total a desbrossar fins a deixar una cobertura màxima del 50 % és de 
11.980 m2 a la que cal sumar-hi el desbrossament de la base de cada suport que seran 200m2. 
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TAL·LA I ESPORGA 

vano (m) Espècies presents 

Densitat 
Arbres

Ø >20 cm/ 
en 100m2

Alçada
màxima % [3]

AFECTACIÓ 
Superficie 
actuació

[m2]

Total 
arbres a 

tal·lar
T.29 – T.30 175,0 3-4 18- 20 m  55 3413 66 
T.30 – T.31 175,0 4-5 14- 16 m  70 3416 108 
T.31 – T.32 175,0 4-5 16-18 m  45 3418 69 
T.32 – T.33 175,0 4-5 15- 20 m  30 3210 43 
T.33 – T.34 164,0 4-5 16- 18 m  45 3092 63 
T.34 – T.35 151,1 5-6 12- 14 m  50 2734 75 
T.35 – T.36 159,0 2-3 18- 20 m  85 2947 63 
T.30 – T.3 67,2 3-4 14- 16 m  80 773 22 
T.34 – T.3 31,3 

 
Pi blanc 

(Pinus halepensis) 
 

Alzina surera 
(Quercus suber) 

 
 

4-5 12- 14 m  80 345 12 
 
[3] Segons l’anàlisi del perfil longitudinal de la línia i de l’alçada estimada de la vegetació arbòria es determina el 
percentatge de línia en que els conductors queden a menys de 7m de la copa dels arbres. 
 

En quan a la quantitat d’arbres de diàmetre major a 20 cm a tallar seran 521 unitats.  
La major part de l’estrat arbori és pi blanc el qual no admet tala en el tronc principal i s’haurà de 
tallar arran. 
S’admet la presencia de aproximadament un 10% d’alzina surera que al ser de menor alçada i 
de creixement mes lent serà suficient la esporga de les branques mes properes a la línia 
elèctrica. 
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9 Annex fotogràfic 

 
Fotografia 1:  Vegetació  pi blanc entre el vano T-30 i T-31  
 
 

 
Fotografia 2:  Vegetació  pi blanc, alzina surera  i sotabosc de Bruc i Cirerer d’Arboç entre el vano T-31 i T-32  
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Fotografia 3:  Vegetació  pi blanc i alzina surera en el pas del rec  entre el vano T-31 i T-32 
 
 
 

 
Fotografia 4:  Vegetació  pi blanc i sotabosc de Bruc i Cirerer d’Arboç entre el vano T-32 i T-33 
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Fotografia 5 : Sotabosc “net” entre suports T-31 i T-32 (al interior de parcel·la tancada) 
 
 

 
Fotografia 6 : Sotabosc de bruc prop del suport  T-32 
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Fotografia 7 : Vegetació del vano T-32 aT-33 
 

 
Fotografia 8 : Vegetació del vano T-33 aT-34 
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Fotografia 9 : Vegetació del vano T-34 aT-35 (coincideix sobre pista forestal semi abandonada) 
 
 
 

 
Fotografia 10 : Vegetació del vano T-35 aT-36 (paral·lel a la traça de la línia aèria de mitja tensió actual) 
 
 
 
 
 

26 de 26 

10 Index de Planols 

 
 
1 Situació i  Emplaçament 
2 Plànols de Planta General (4 fulls) 
3 Plànols de Perfil Longitudinal (4 fulls) 
4 Seccions tranversals tipus (2 fulls) 
5 Detall dels suports  





























 
 
 MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.             
                        

 

DOCUMENT NÚM. 2 
 

PLÀNOLS 









































































































































































































 
 
 MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.             
                        

 

DOCUMENT NÚM. 3 
 

PLEC DE CONDICIONS



 

MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
                                                                                                                   PLEC DE CONDICIONS 

1 

ÍNDEX 
 

1.  CAPÍTOL 1.- OBJECTE I CONTINGUT D’AQUEST PLEC .......................... 4 

1.1.  DEFINICIÓ I DISPOSICIONS APLICABLES. ..................................... 4 

1.2.  PROTECCIÓ AL MEDI-AMBIENT. ..................................................... 9 

1.2.1.  GENERALITATS ................................................................................ 9 

1.2.2.  PREVENCIÓ D'INCENDIS ................................................................. 9 

2.  CAPÍTOL 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. ............................................ 10 

2.1.  ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES ............................................... 10 

3.  CAPÍTOL 3.- ACTIVITATS .......................................................................... 12 

3.1.  CONCEPTE D’ACTIVITAT ............................................................... 12 

3.2.  ACTIVITATS QUE CONSTITUEIXEN L'OBRA ................................ 12 

ACTIVITAT 01 - SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS 
D’OBRA ......................................................................................................................................... 13 

ACTIVITAT 02 - TREBALLS PREVIS I EXPLANACIÓ ................................... 15 

ACTIVITAT 04 – DRENATGE LONGITUDINAL .................................................. 17 

ACTIVITAT 05.- FERMS GRANULARS ................................................................... 17 

ACTIVITAT 06 - FERMS BITUMINOSOS ............................................................... 18 

ACTIVITAT 07 - MARQUES VIALS ............................................................................. 18 

ACTIVITAT 08 - SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTECCIONS VIALS I 
TANCA DE DELIMITACIÓ ................................................................................................ 19 

ACTIVITAT 10.- OBRES DRENATGE TRANSVERSAL ................................ 19 

ACTIVITATS 31.- CANALITZACIONS ....................................................................... 20 

ACTIVITAT 45.- REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES ...................................... 21 

ACTIVITAT 80. SEGURETAT I SALUT .................................................................... 21 

ACTIVITAT 81. NETEJA FINAL D'OBRA. ............................................................... 21 

ACTIVITATS 82. GESTIÓ DE RESIDUS. ............................................................... 22 

4.  CAPÍTOL 4. EXECUCIÓ DE LES OBRES .................................................. 23 

4.1.  CONTINGUT DEL CAPÍTOL ............................................................ 23 

4.2.  PRESENTACIÓ DE LES PRESCRIPCIONS APLICABLES A LES 

DIFERENTS UNITATS D'OBRA. ................................................................ 23 

F   PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ ................................................... 27 

F21   DEMOLICIONS I ENDERROCS ...................................................... 27 



 

   MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
  PLEC DE CONDICIONS 

2 

 

F21R - ARRANCADA D'ARBRES ................................................................................ 27 

G   PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL ............................................... 28 

G2   DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I 

GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................. 28 

G21   DEMOLICIONS I ENDERROCS .................................................................. 28 

G22 – MOVIMENTS DE TERRES ............................................................................... 28 

G221 - EXCAVACIONS A DESMUNT ....................................................................... 28 

G222 – EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS .................... 30 

G224 - ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SÒLS .................................. 35 

G226 - TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES ............................. 35 

G227 – ESPLANADES ........................................................................................................ 36 

G228 – REBLIMENT I PICONATGE D’ELEMENTS LOCALITZATS ..... 44 

G22D – ESBROSSADA DEL TERRENY ................................................................. 49 

G22T – PISTES A TALL ..................................................................................................... 49 

G3 – FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ ............................................ 50 

G3J GABIONS I ESCULLERES .................................................................................... 50 

G3J2 ESCULLERES SOBRE FONS NO SUBMERGIT, DE PEDRA 
NATURAL .................................................................................................................................... 50 

G3Z - CAPES DE NETEJA A FONAMENTACIONS ........................................ 50 

G9 - FERMS I PAVIMENTS ......................................................................... 51 

G92 - SUBBASES GRANULARS ................................................................................. 51 

G921 – SUBBASES DE TOT-Ú ..................................................................................... 51 

G96 - VORADES ..................................................................................................................... 52 

G9H –PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA ................................................ 52 

G9HA   LLIGANTS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA .. 60 

G9J –REG SENSE GRANULATS ................................................................................ 60 

G9J1 – REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS .................................... 60 

GB – PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ .................................................. 62 

GB2 –BARRERES DE SEGURETAT ........................................................................ 62 

GB2A – PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES ................................................................................................ 62 

GBA –SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ............................................................... 67 

GBB –SENYALITZACIÓ VERTICAL .......................................................................... 72 

GD – DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS ......................... 81 

GD5 – DRENATGES ............................................................................................................ 81 

GD57 – CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ ............................................. 81 

GD5G - BAIXANTS PREFABRICADES ................................................................... 83 

GD7Z – ELEMENTS AUXILIARS PER COL·LECTORS ................................ 84 

GDK2 – BROCS ...................................................................................................................... 85 

GR – JARDINERIA ...................................................................................... 86 



 

MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
                                                                                                                   PLEC DE CONDICIONS 

3 

H   PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT ....................................... 98 

HB   SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ................................................... 98 

HB2   BARRERES DE SEGURETAT...................................................................... 98 

HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A 
BARRERES DE SEGURETAT ....................................................................................... 98 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL ........................................................................... 98 

S   PARTIDES D'OBRA PER SERVEIS AFECTATS .................................... 102 

1. CONDICIONS GENERALS. .................................................................. 102 

2.  XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA. ............................................... 104 

3.  XARXES DE TELECOMUNICACIONS. ......................................... 105 

4.  ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE. ............................................. 107 

5. SANEJAMENT I CLAVEGUERAM. ....................................................... 111 

5.  CAPÍTOL CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS 
REGULADORES DE LA VALORACIÓ PER A ABONAMENT DE LES OBRES.
 113 

6.  CAPÍTOL CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS 
REGULADORES DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. .................................... 114 

APÈNDIX 1.- CONTROL DE QUALITAT ......................................................... 115 

1.  OBJECTE DE L'ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT I VALIDESA

 116 

2.  CONTROL DE QUALITAT .............................................................. 116 

2.1. SÒLS I OBRES DE TERRA. ................................................................................ 116 

2.2. FORMIGONS I OBRES DE FORMIGÓ ........................................................ 117 

2.3. ACER PER ARMADURES .................................................................................... 118 

2.4. TOT-U ARTIFICIAL ................................................................................................... 118 

2.5. REGS IMPRIMACIÓ ................................................................................................. 119 

2.6. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT ..................................................... 120 

2.7. BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA BIONA ............................. 123 

2.8. MARQUES VIALS ...................................................................................................... 125 

2.9. SENYALITZACIÓ VERTICAL ............................................................................. 135 

 

  



 

   MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
  PLEC DE CONDICIONS 

4 

 

 

1. CAPÍTOL 1.- OBJECTE I CONTINGUT D’AQUEST PLEC 
 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques seran d’aplicació a la construcció, control, direcció i 

inspecció de les obres corresponents al Projecte Complementari ‘MILLORA GENERAL. NOU 

RAMAL DE L’AUTOPISTA C-32, BLANES LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I 

ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA – LLORET DE MAR.’’, amb clau:NC-93024.2-A2-

C0. 

 

1.1. DEFINICIÓ I DISPOSICIONS APLICABLES. 
 

El present PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  PARTICULARS inclou el conjunt de 

normes, prescripcions i especificacions que, amb els PLÀNOLS del Projecte i amb el quadre de 

percentatges del preu total de l’obra corresponents a cada activitat, defineixen les obres a 

realitzar i els requeriments tècnics de les mateixes, de la seva execució i de la seva valoració. 

 

Els treballs referents a l’activitat 6 “Ferms bituminosos i paviments” i els referents a l’activitat 7 

“Marques vials” acompliran també el Plec de Prescripcions particulars inclòs a l’apèndix número 

2: Plec de prescripcions tècniques particulars de firmes i paviments. Cas que hi hagi 

incongruència entre les especificacions del Plec General i les particulars prevaldran les del Plec 

de prescripcions particulars, excepte quan la Direcció d’Obra justifiqui la seva invalidesa. 

 

En els casos on el present Plec de Prescripcions Tècniques especifiqui valors, límits o 

metodologies de treball diferents als establerts en el PG-3, prevaldrà l’indicat aquí sota la 

supervisió de la Direcció d’Obra, qui podrà decidir l’aplicació del PG-3 prèvia justificació. 

 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementaries de les contingudes en 

aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que seguidament es relacionen, sempre que 

no modifiquin ni s’oposin al que en el present Plec s’especifica. 

 

GENERAL 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre 

de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de 

desembre (BOE de 10 gener 1998).). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, actualitzat en 4ª edició a 6 de abril de 2004. 

- Reial decret 1481-1401, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

- Mètodes d'assaigs del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors. Anul·lada l'1992.12.22 per UNE-EN-

287-1: 1992, que és al seu torn anul·lada el 26-11-2004 per UNE-EN-287-1: 2004 

juntament amb UNE-EN 287-1: 2004 / A2: 2006 que són les normes amb títol 

"Qualificació de soldadors. Soldadura per fusió. Part 1: Acers”. 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial de 1 de abril de 1964). 

- Instrucció per a la Recepció de Ciments, RC-03, aprovada per Reial Decret 1797/2003 

de 26 de desembre. 

- Llei 25/88 de 29 de juliol Llei de Carreteres 

- Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

 

En endavant les referències al Plec de Prescripcions Generals es faran amb la denominació PG-

3. 

 

FERMS 

- Instrucció 6.1. I.C. SECCIONS DE FERM, FOM / 3460/2003 (BOE del 12 de desembre). 

- Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms. 

- Mescles bituminoses poroses. D.G.C. novembre 1987. 

- O.C. 20/06 “Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i paviments”. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres 

(PG-4), aprovat per l'ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny 

de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl -ciment i grava -ciment), de 13 de 

maig de 1992. 
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- O.C. 20/06 “Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i paviments”. 

- O.C. 20/06 “Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i paviments”. 

- Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989. Modificació de determinats preceptes dels 

lligants hidrocarbonats. Modificació sense vigència actualment. Ho va ser fins a l'entrada 

en vigor de la O.M. de 27-12-99 (BOE 22-1-00), que suprimeix l'article al que modificava. 

- Ordre Circular 290/86 T. Lligants bituminosos.  

- Ordre Circular 294/87 T. Reg amb lligants hidrocarbonats. Revisió d'articles del PG-3. 

- Ordre Circular 297/88 T. Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments 

superficials amb lligants hidrocarbonats. Revisió d'articles del PG-3. 

- Ordre Circular 299/89 T. Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent. Revisió 

d'articles del PG-3. 

- Ordre Circular 322/97. Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles 

bituminoses en calent per a capes de poc gruix. Revisió d'articles del PG-3. 

- Nota de servei 5/2006 de 22 de setembre sobre explanacions i capes de ferm tractades 

amb ciment 

- Ordre Circular 20/06 "Sobre recepció d'obres de carreteres que incloguin ferms i 

paviments 

- Circular 01/09 de 15 de maig de 2009 de la Direcció General de Carreteres de la 

Generalitat de Catalunya sobre l'adaptació a les normes europees harmonitzades en 

Matèria de mescles bituminoses en calent 

 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C. "Plantacions en les zones de servitud de carreteres", de 21 de març 

de 1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centro de Publicacions 

del MOPT al 1992.  

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

- Norma 8.1 IC. SENYALITZACIÓ VERTICAL, O.C. 20 de març de 2014. 

- Norma 8.2-IC. MARQUES VIALS, O.M. 16 de juliol de 1.987 (BOE del 4 d'agost i 29 de 

setembre). 

- Instrucció 8.3 IC. SENYALITZACIÓ D'OBRES. O.M. de 31 d'agost de 1987 (BOE del 18 

de setembre), parcialment modificada pel RD 208 / 1.989 de 3 de febrer (B.O.E. l'1 de 

març). 

- O.C. 15/03, “Sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les 

obres. (Acabaments d'obres). "Del 13 d'octubre de 2003. 

- O.C.301/89 T, de 27 de abril. SENYALITZACIÓ D'OBRES. 

- 309/90 C y E, de 15 de gener. FITES DE ARESTA. 

- O.C.318/91 T y P, de 10 de abril. Galvanitzat en calent d'elements d'acer emprats en 

equipament viària. 

- O.C. 325/97 T, “Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als 

seus materials constituents "del 30 de desembre de 1997. 

- Projecte i construcció de barreres rígides de seguretat. D.G.C. M.O.P.U. maig 1.986. 

- Ordre Circular 35/2014 sobre criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

- Reial Decret 334 / 1.982 de 12 de febrer, "sobre senyalització de carreteres, aeroports, 

estacions ferroviàries, d'autobusos, marítimes i serveis públics d'interès general en 

l'àmbit de les comunitats autònomes amb una altra llengua oficial diferent del castellà 

(BOE del 27) 

- Reial Decret 2296/1981 de 3 d'agost "sobre senyalització de carreteres, aeroports, 

estacions ferroviàries, d'autobusos, marítimes i serveis públics d'interès general en 

l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d'octubre)”  

- “Catàleg de noms primaris i secundaris (Juny 1.998)”  

- Nota tècnica de 25 d'octubre de 2.006 "sobre l'aplicació en carretera dels sistemes de 

protecció de motociclistes 

DRENATGE 

- Instrucció 5.2 IC. DRENATGE SUPERFICIAL. O.M. Maig 14 de 1990 (B.O.E. del 23). 

- O.C. 17/2003 “Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en 

obres de carretera”. 

ESTRUCTURES 

- Instrucció de formigó estructural EHE-08, aprovat per R.D. 2661/1998 de 11 de 

desembre. 

- Instrucció relativa a les accions a considerar per al Projecte de Ponts de Carretera, de 

21 d’octubre de 2011 (IAP-11). 

- Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació NCSR-02, RD 997/2002 

de 27 de setembre (B.O.E. del 12 d’octubre de 2002). 

- Norma NCSP-07 "Norma de construcció sismoresistent per ponts aprovada per RD 637 

/ 2.007 de 18 de maig 

- “Recomanacions per a la realització de proves de càrrega de recepció en ponts de 

carretera "de la DGC Ministeri de Foment (1999). 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels suports elastomèrics per ponts de 

carretera. D.G.C. M.O.P.U. 1982. 

- Normes U.N.E. 

- Recomanacions de l'A.T.E.P. (Associació Tècnica d'Estructures pretesades): 
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Per a la disposició i col·locació d'armadures en estructures pretesades, HP 5 79. 

Per a l'execució i control del tesat d'armadures posttesades. HP 2 73. 

Per a l'execució i control de la injecció. HP 3 73. 

Per a l'acceptació i utilització de sistemes de pretesat per armadures postteses. HP-1-76. 

- Manual per al projecte i execució d'estructures de sòl reforçat. D.G.C. MOPU. gener 

1989. 

- NBE-FL90 que està derogada pel CTE des de març de 2006, encara que coexisteixen. 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.). 

- Instrucció d'acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 

substitueix les normes MV-1. 

- Instrucció sobre les inspeccions tècniques en els ponts de ferrocarril (ITPF-05), d'OM de 

25 de juny de 1975. 

- O.C. 11/2002 “Sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de ponts amb 

elements prefabricats de formigó estructural "del 27 de novembre de 2002 (en vigor des 

del dia 2 de desembre de 2002). 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

- Manual per al projecte i l'execució d'estructures de terra reforçada.  

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei "Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 

conservació", de 9 de maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de suport per ponts de carretera. 

- Control de l'erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

- Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó ". 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer ". 

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer ". 

- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionadas I.E.T. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra", de 31 d'agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra. 

- O.C. 15/03 “Sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les obres. 

(Acabaments d'obres) ". Del 13 d'octubre de 2003. 

TRAÇAT 

- Instrucció 3.1-IC "Traçat", de 27 de desembre de 1.999, modificada per Ordre de 13 de 

maig de setembre de 2001 del Ministeri de Foment i publicada al BOE el 26 de setembre 

de 2001 

SANEJAMENT 

- Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa 

(THM/73, I.E.T.C.C.). 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1.980). 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 

PINTURES 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban Terradas 

(I.N.T.A.E.T.). 

 

CONTROL DE QUALITAT 

- Recomanacions per al control de qualitat d'obres de carreteres (D.G.C.1978). 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de materials (M.E.L.C.). 

- Normes d'assaig del Laboratori del Transport. N.L.T. 

 

VARIS 

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i 

centres de transformació. R.D. 3275 / 1.982 de 12 de novembre. 

- Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. D.3151 / 1.968 de 28 de novembre (BOE 

de 27 de desembre de 1968). 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. 

- O.M. de 6 d’abril de 1974 (B.O.E. de 15 d’abril); resolució de 30 d'abril de 1.974 (BOE 

de 7 de maig). 

- O.M. de 31 d'octubre de 1.973 (BOE de 27, 28 i 29 de desembre); i modificacions 

posteriors d'aquestes. 
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- Referent a les Instal·lacions Elèctriques, totes elles seran projectades i executades 

d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries. (Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost). 

 

- Legislació referent a residus:  
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres 

procedents d'obres de la construcció.  

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  

Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201 / / 1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció.  

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 

el Catàleg de residus de Catalunya  

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats.  

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 

residus  

.Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de residus de Catalunya.  

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d'olis utilitzats 

DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de 

les deixalles i residus 

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. 

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d’ ACTIVITAT potencialment 

contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. 

Ordre Ministerial 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoració 

i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 

Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la 

Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovada mitjançant el Reial 

decret 833/1988, de 20 de juliol. 

Ordre de 13 de juny de 1990, per la qual cosa es modifica l’apartat setzè, 2, i l'annex II de l'ordre 

de 28 febrer 1989 por la qual es regula la gestió d'olis utilitzats 

Reial decret 833/1988, 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament per l’execució de la Llei 

20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

 

- Legislació referent al medi hídric: 

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 

s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.  

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 

matèria d'aigües.  

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament.  

Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per 

l'Agència Catalana de l'aigua.  

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals 

Ordre MAM 1873/2004, de 2 de juny, per la qual s'aproven els models oficials per a la declaració 

d'abocament i es desenvolupen determinats aspectes relatius a l'autorització d'abocaments i 

liquidació del cànon de control d'abocaments regulats en el Reial decret 606 / 2003, de 23 de 

maig, de reforma del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, per | per al que s'aprova el Reglament 

de domini públic hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars I, IV, V, VI i VII de la Llei 

29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües. 

Reial decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, 

pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminar, 

I, IV, V VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües. 

Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.  

Reial decret 995/2000, de modificació de domini públic hidràulic 

Reial decret 1315/1992, de 30 d'octubre pel qual es modifica parcialment el Domini públic 

hidràulic 

Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, per | qual s'aprova el Reglament de domini públic hidràulic 

que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI, i VII de la Llei 29/85, de 2 d'agost , d'Aigües. 

 

- Legislació referent al medi humà: 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

Resolució de 30 d'octubre de 1995 per la qual s'aprova una ordenança municipal tipus, 

reguladora del soroll i les vibracions.  

Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 

del Soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.  

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, per la qual cosa es desenvolupa la Llei 37/2003, 

de 17 de novembre, del soroll, en el referent a l'avaluació i gestió del soroll ambiental.  

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.  

Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril, que modifica el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel 

qual es regulen les emissions sonores en l'entorn degudes a determinades màquines d'ús a l'aire 

lliure.  



 

   MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
  PLEC DE CONDICIONS 

8 

 

REIAL DECRET 2042/1994, de 14 d'octubre, pel qual es regula la Inspecció Tècnica de Vehicles 

 

- Legislació referent a vegetació i espais naturals: 
Resolució 2999/07, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics 

d'espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora).  

Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció del foc 

bacterià (Erwinia amylovora).  

Decret 206/05, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

Resolució MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es designen com a zones d'especial protecció 

per a les aus (ZEPA) alguns dels espais proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs 

d'importància comunitària (LIC).  

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es desenvolupen les mesures preventives 

establertes pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 

d'incendis forestals. 

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals a les àrees d'influència de carreteres  

Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del decret 328/1992, de 14 de desembre, pel 

qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

Decret Legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal 

de Catalunya.  

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.  

Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals 

 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de Juny de 1.998 (DOGC 

de 03/08/1.998), en que es fixen els criteris per la utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

Segons el ja anomenat acord s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen en aquest plec, si estan inclosos en els plecs de condicions d’aquest 

projecte, 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 es procurarà, en el seu cas, que els anomenats materials disposin de 

l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1.992/CEE o bé altres distintius de 

la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de las clàusules dels 

plecs de les famílies, preval aquest citat article. 

Serà responsabilitat del contractista conèixer-les i complir-les sense poder al·legar en cap cas 

que no se l’hi hagi fet comunicació explícita. 

 

En el CAPÍTOL 2. “DESCRIPCIÓ DE LES OBRES”, es fa una descripció globalitzada de les que, 

en detall, venen definides en els PLÀNOLS en quant a la seva forma i dimensions i en el 

CAPÍTOL 4. EXECUCIÓ DE LES OBRES referent a materials i condicions. En cas de 

discrepància entre PLEC i PLÀNOLS es dóna com a vàlida la definició d’aquest PLEC. 

 

En el CAPÍTOL 3. “ACTIVITAT” es defineix, coherentment amb el que s’estableix en el PLEC 

DE CLÀUSULES CONTRACTUALS, el que s’entén per ACTIVITAT, a efectes de valoració i de 

programació de les obres. S’inclou una nota descriptiva de les ACTIVITATS que componen la 

totalitat de les obres incloses en el Projecte. 

 

En el CAPÍTOL 4. “EXECUCIÓ DE LES OBRES”, s’estableixen les prescripcions per als 

materials a utilitzar i l’execució dels diferents elements i parts de les obres. S’entén que són 

d’aplicació a aquest respecte totes les prescripcions vigents contingudes en el PG-3 (Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per les Obres de Carreteres i ponts) que no siguin 

contradictòries amb el contingut del Present PLEC. 

 

No són d’aplicació les especificacions del PG-3 relatives a medició i abonament. 

 

Els elements i parts de les obres objecte de las prescripcions que s’estableixen en el CAPÍTOL 

4, s’identifiquen, per una part, amb relació al article del PG-3 i, per l’altre, amb relació a les unitats 

d’obra que figuren en el QUADRE DE PREUS I, EN EL SEU CAS, AMB EL QUADRE DE PREUS 

D’UNITATS D’OBRA PER LA VALORACIÓ D’ACTIVITAT AFEGIDES, MODIFICADES I 

INCOMPLERTES inclòs com document annex del PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS. 

 

En el CAPÍTOL 5.” CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS 

REGULADORES DE LA VALORACIÓ PER ABONAMENT DE LES OBRES”, s’indica que en tot 

allò relatiu a la valoració per abonament de les obres serà d’aplicació allò indicat en els Plecs de 

Clàusules Contractuals Generals, Particulars i Específiques. 
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En el CAPÍTOL 6.”CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS 

REGULADORES DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES” s’indica que pel que fa a l’execució de les 

obres serà d’aplicació allò indicat en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i allò 

establert en els Plecs de Clàusules Contractuals Generals, Particulars i Específiques. 

 

1.2. PROTECCIÓ AL MEDI-AMBIENT. 
1.2.1. GENERALITATS 

 

El Contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de domini de l'autopista com fora 

d'ells, procedirà adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin 

mínimes, amb la finalitat d'obtenir la màxima protecció d'aquest i de els elements naturals de 

l'entorn, tot això d'acord amb les disposicions legals vigents i en base als apartats corresponents 

dels Plecs de Clàusules Contractuals. antelació, produeixi al medi ambient, havent de canviar 

els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats. 

 

Així mateix, el Contractista redactarà un Pla de Medi Ambient d'acord amb les prescripcions 

incloses en aquest Plec referides als condicionants mediambientals, incloent els establerts en 

l'aprovació de l'Agència Catalana de l'Aigua, i en l'annex d'Ordenació estètica , ecològica i 

paisatgística del projecte aprovat.  

 

Aquest pla s'ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, que al seu torn requereix 

l'informe previ favorable de la Direcció Mediambiental de les Obres que, si s'escau, hagi nomenat 

INVICAT. 

 

El Contractista haurà d'actuar seguint les normes i instruccions complementàries que, d'acord 

amb el que s'estableix en els Plecs i documents esmentats anteriorment, li siguin dictades per 

la Direcció d'Obra per al compliment d'aquest Pla. 

 

1.2.2. PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 

El Contractista complirà amb les mesures de prevenció d'incendis que preveu l'annex 

corresponent del projecte aprovat, entre les quals destaquen: 

- - Complir amb la normativa vigent pel que fa a prevenció d'incendis i, en particular, amb 

els decrets 64/1995 de 7 de març i 130/1998 de 12 de maig 

- Eliminar tots els materials resultants de la desforestació i desbrossaments obligats per 

les obres en el menor termini de temps possible. 

- Protegir davant incendi tots els materials inflamables amb els que treballi en l'Obra. 

- En les zones de menor risc d'incendis dels aparcaments de maquinària i altres 

instal·lacions d'obra, en qualsevol cas lluny de zones forestals. 

- Complir amb la normativa específica per a reforestacions i replantacions en les àrees 

d'influència de carreteres que figura Decret 130/1998 de 12 de maig. 

- Prohibició d'encendre focs en les àrees on hi hagi vegetació pirófita o en la seva rodalia. 

- Reflectir en el Pla de Medi -ambient el perill d'incendi i incloure les mesures de prevenció 

adequades. Disposar dels mitjans necessaris per actuar conjuntament amb els bombers 

i de forma coordinada amb els responsables del Pla de Protecció d'Emergències per 

incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

- Contemplar les mesures especials que figuren en l'annex de "Mesures de prevenció 

d'incendis forestals" per a la utilització de bufadors, entre els quals destaca la necessitat 

de disposar aparells d'extinció d'incendis. 

- Disposar dipòsit d'aigua amb grup de pressió i mànegues, que pugui actuar, dins de les 

seves limitacions, en l'extinció d'incendis. 

- Realitzar campanyes de conscienciació entre els treballadors, inclosos subcontractistes, 

sobre els riscos d'incendi forestal a la zona. 

- En qualsevol cas, i sense que això pugui donar dret a reclamació, s'estarà a disposició 

dels requeriments relatius a les mesures complementàries que conjuntament es 

determinin entre la Direcció d'Obra i el servei d'Agents Rurals i Prevenció d'Incendis 

Forestals, inclosa la paralització de les ACTIVITATS d'obra si l'autoritat competent ho 

considera necessari per donar-se les condicions meteorològiques i de tipus d'activitat 

classificades amb de risc extrem. 
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2. CAPÍTOL 2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 

2.1. ESTRUCTURACIÓ DE LES OBRES 
 

Donada la naturalesa de la present obra aquesta serà executada per un únic contractista, així 

doncs no presenta cap tipus de desglossat. Si bé es cert, que les reposicions mecàniques dels 

serveis afectats de les companyies Endesa, Sorea i Aqualia seran realitzades per elles mateixes. 

 

En el Projecte de Traçat d’Abril de 2015 amb clau: TA-NC-93024-2-A2 es descriuen tot una sèrie 

de serveis afectats que impedeixen que l’obra general de construcció del nou ramal de l’autopista 

C-32 es pugui realitzar tot d’una tirada, provocant un alentiment amb el ritme d’obra fins a 

disposar dels terrenys on va la nova traça lliure de serveis. 

 

Com a conseqüència que la boca nord del túnel de l’Àngel, ubicada en el PK 5+595, interceptar 

el vial d’accés a la depuradora, en el Projecte de Traçat d’Abril de 2015 es va projectar un nou 

vial d’accés que discorre lleugerament paral·lel al vial actual pel seu marge dret.  Per altra banda 

en la zona de l’actual vial a la depuradora hi ha una quantitat elevada de serveis afectats que es 

planteja desviar tots ells per sota la calçada del nou vial. Per aquest motius, el solapament de la 

boca nord del túnel de l’Àngel i l’actual vial d’accés a la depuradora en la planificació presentada 

en el projecte de traçat es plantejava la construcció d’aquest vial i la reposició dels serveis 

afectats de la zona fer-los en una primera fase.  

 

Aquest fets, de ritme d’obra i solapament de diferents activitats, ha motivat la redacció d’un 

Projecte Constructiu Complementari que desenvolupés i valorés les obres, en una primera fase, 

de la reposició dels serveis afectats més importants que ens trobem a lo llarg de la traça del nou 

ramal de l’autopista C-32 i el nou accés a la depuradora i llurs serveis afectats. Tot això té com 

a únic objectiu que quant es comencin les obres generals del nou ramal els serveis ja estiguin 

reposats i per tant el ritme d’obra es podrà elevar donat que no ens trobarem amb les esperes 

de desviar els serveis. 

Així doncs les actuacions definides en el present projecte complementari són les següents. 

 Construcció del vial 19 que dóna accés a la Depuradora de Lloret de Mar. 
 Construcció del vial 26 que dóna accés a una parcel·la al marge dret del vial d’accés a 

la depuradora. 
 Reposició de la línia aèria de Telefònica TF01 a la zona de Sant Daniel. 

 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF02 en la zona del viaducte sobre la riera de 
Salomó. 

 Reposició del la línia aèria de Telefònica TF06 en la zona del vial d’accés a la 
depuradora. 

 Reposició del la línia aèria Telefònica TF07 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la línia d’alta tensió d’Endesa AT01, en la zona del fals túnel dels tres 

Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT01, en la zona del fals túnel dels tres 

Turons. 
 Reposició de la línia de mitja tensió d’Endesa MT02, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT03, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la línia de baixa tensió d’Endesa BT04, en la zona del vial d’accés a la 

depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat de Sorea AG06 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua potable propietat d’Aqualia AG07 en la zona del vial 

d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar 

AG08 en la zona del vial d’accés a la depuradora. 
 Reposició de la canonada d’aigua regenerada del Golf AG09 en la zona del vial d’accés 

a la depuradora. 
 Reposició de l’escomesa elèctrica particular PC04 a la zona del vial d’accés a la 

depuradora en el seu pk 0+540 

L’obra civil de totes les reposicions de les línies Propietat de Telefònica s’inclou dins del 

pressupost general del present Projecte Complementari, mentre que l’obra mecànica es 

realitzarà segons el conveni existent Generalitat de Catalunya/Telefònica. 

L’obra civil corresponent a l’esporga i tala d’arbres, a l’obertura dels camins d’accés a les 

diferents torres elèctriques de les reposicions AT01 i MT01 s’inclou dins del pressupost general 

del present projecte, mentre que resta de les tasques de la reposició de les línies elèctriques 

(excavació fonaments torres, fonaments de les torres, subministra i muntatge de les torres, i 

subministra i estesa dels cables elèctrics) s’inclouen dins de la inversió doncs aquesta activitat 

la realitzarà íntegrament l’empresa subministradora 

L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa i l’execució de la canalització 

mitjançant tubs de PVC sota el vial d’accés a la depuradora amb les corresponents arquetes de 

tir de la reposició de la línia de mitja tensió MT02 i de la baixa tensió BT03 s’inclourà dins del 

pressupost general del present projecte, mentre que les activitats de l’obra mecànica les 

realitzarà l’empresa subministradora en la seva totalitat. La reposició BT04 la realitzarà 

íntegrament la companyia subministradora. 
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En la zona de la reposició de la MT02 fora del vial d’accés a la depuradora tant l’obra civil com 

l’obra mecànica la realitzarà l’empresa subministradora. 

L’obra civil corresponent a l’obertura i posterior reblert de la rasa de les reposicions AG06, AG07 

i AG08 aniran dins del pressupost general del present projecte. Mentre que les activitats de l’obra 

mecànica les realitzarà l’empresa subministradora, en aquest cas Sorea i Aqualia. 

L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició AG09 estaran incloses dins del pressupost general 

del present projecte. 

L’obra civil i l’obra mecànica de la reposició PC04 estaran incloses dins del pressupost general 

del present projecte. 

El Contractista de les obres descrites en el present projecte s’haurà de coordinar amb el 

Contractista de la obra general del projecte de construcció del nou ramal de l’autopista C-32 

Tordera – Lloret de Mar.  

El Contractista principal donarà servei a les diferents empreses subministradores per a realitzar 

les tasques d’acabats de totes les reposicions descrites en le present projecte constructiu. 
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3. CAPÍTOL 3.- ACTIVITATS 
 

3.1. CONCEPTE D’ACTIVITAT 
 

Les obres a executar, definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els Plànols 

del Projecte estan, en el mateix, agrupades per ACTIVITATS (AC) i aquestes s’agrupen en 

Obres Elementals (OE). 

Obres elementals i ACTIVITATS constitueixen els elements en que s’estructuren les obres a 

realitzar als efectes de la seva execució, valoració y programació.  

 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ressenya i identifica la totalitat de les 

ACTIVITATS que constitueixen l’obra a executar objecte del Projecte i, en el CAPÍTOL 4, 

prescriu els materials i les condicions de l’execució i de l’obra executada, referint-los a les 

diferents unitats d’obra que entren en la composició de cada activitat. 

 

Tota la informació que conté el Projecte per l’estimació de volums d’obra, dades geològiques i 

hidrològiques, titularitat dels terrenys, serveis existents, etc., té un caràcter merament informatiu 

per arribar a un adequat establiment de la documentació del Projecte vàlida a l'efecte del 

contracte, que es limita als: 

 

PLÀNOLS 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

QUADRE DE PERCENTATGES DEL PREU TOTAL DE L'OBRA CORRESPONENT A CADA 

ACTIVITAT 

 

D'acord amb les CLÀUSULES CONTRACTUALS, el contractista, abans de formular la seva 

oferta, necessàriament ha reconegut els llocs on s'han d'executar els treballs, prenent els 

mesuraments i altres dades necessàries, i examinant i estudiant la Documentació definitòria de 

les obres, que considera suficient, per la qual cosa és de la seva responsabilitat haver tingut en 

compte en la seva oferta qualsevol diferència entre la seva interpretació de la realitat i el 

contingut d'aquella documentació de caràcter informatiu. 

 

S'entén que les ACTIVITATS ressenyades i identificades en aquest Capítol del present Plec de 

Condicions, que constitueixen l'obra a executar objecte del Projecte, no sofreixen modificació 

alguna, ni a l'efecte de la seva valoració ni als de la seva programació, per raó de variacions, pel 

que fa al que figura en plànols i condicions, en les obres que componen, motivades per la forma 

i condicions del terreny (topogràfiques, hidrològiques, geològiques-geotècniques, naturals, 

antròpiques, etcètera), per la forma i condicions d'execució i per la interpretació i fixació de 

detalls que corresponen a la Direcció d'Obra, així com el que prescrigui aquésta per mantenir 

les condicions de funcionalitat, estabilitat i qualitat previstes en el Projecte, així com per a 

l’acompliment de la normativa vigent 

 

3.2. ACTIVITATS QUE CONSTITUEIXEN L'OBRA  
 

Les ACTIVITATS que constitueixen l'obra a executar objecte del Projecte són les següents: 

 

01- Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 

02- Treballs previs i explanació 

04- Drenatge longitudinal 

05.- Ferms granulars 

06- Ferms bituminosos i paviments varis 

07- Marques vials 

08- Senyalització vertical, proteccions vials i tanca 

10.- Obres de drenatge transversal 

31.- Canalitzacions 

45.- Revegetació de superfícies 

80.- Seguretat i salut 

81.- Neteja final d'obra 

82.- Gestió de residus 

 

 

Cadascuna d'aquestes ACTIVITATS comprèn, segons siguin els dos dígits de la seva clau, 

d'acord amb les condicions que resulten dels Plànols i del present PPTP, segons interpretació i 

fixació de detalls per part de la Direcció d'Obra i seguint el Pla d'Assegurament de la Qualitat i 

el Programa de Treballs aprovats, el següent: 
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ACTIVITAT 01 - SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D’OBRA 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per 

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa així com en els vials en servei afectats, 

la circulació dels vehicles durant l'execució de les obres, separada mitjançant barrera de 

seguretat o sistema equivalent aprovat per la Direcció d’Obra, en tota la longitud on s'estiguin 

executant obres, . 

 

Les obres es regiran per les prescripcions relatives a senyalització i regulació de trànsit 

legalment vigents. 

 

Comprenen, sense que la relació sigui limitant: 

 

- Tramitació de tots els permisos i llicències necessaris davant dels organismes, 

particulars i administracions competents per a l’execució de les obres: afectacions a 

serveis, camins, terrenys, lleres, vialitat o qualsevol tipus de infraestructura; 

autoritzacions per materialitzar accessos a la zona d’obres; etc. El contractista haurà 

d’acomplir escrupolosament les condicions imposades a les esmentades autoritzacions, 

corrent al seu càrrec les mesures i actuacions que aquestes continguin. Particularment, 

resta obligat a portar a terme, al seu càrrec, els treballs i actuacions destinades a la 

restitució del servei, element o infraestructura en qüestió en les condicions expressades 

pel seu titular en la respectiva autorització o llicència. Són igualment a càrrec del 

contractista les taxes, retencions i/o avals exigits pels esmentats organismes en la 

tramitació dels anteriors permisos.  

- Subministrament i completa instal·lació de cartells d’obra, segons especificacions de la 

Generalitat de Catalunya, i la seva posterior retirada a la finalització de les obres. 

- Replanteig de marques vials d’obra i de tots els elements a col·locar en la protecció i 

senyalització de la zona en obres així com en els vials de circulació afectats per les 

mateixes. 

- Adquisició i transport a magatzem d'obra, instal·lació, trasllat i retirada immediatament 

després que cessi la seva necessitat de: 

 Barreres rígides de seguretat i terminals 

 Senyals, panells i cartells per a ordenació del trànsit 

 Cons 

 Balises lluminoses intermitents i fixes 

 Reflectors 

 Tanca de delimitació d’obra i tots els seus elements auxiliars (ancoratges, 

pals, fonaments, portes d’accés, etc.). 

 Qualsevol altres elements necessaris per a la protecció i senyalització de les 

obres i vials en servei afectats per les mateixes, d'acord amb la normativa 

vigent 

 Senyalistes amb bandera vermella segons normativa vigent, amb dedicació 

exclusiva a les tasques encomanades i torns en cas necessari, inclòs tot 

l'equipament necessari. 

- Esborrat de marques vials existents mitjançant el sistema especificat per la Direcció 

d’Obra. 

- Retirada i custodia en condicions adequades de conservació de senyalització vertical 

existent, així com las seva posterior restitució a la finalització de les obres. 

- Execució de marques vials color taronja provisionals d'obra o pegat si escau de cinta 

adhesiva provisional, incloses les operacions de neteja i qualsevol altra necessària per 

garantir la seva correcta adherència. 

- Esborrat final de les marques vials provisionals d’obra mitjançant el sistema especificat 

per la Direcció d’obra i total restitució de la senyalització horitzontal i vertical definitiva a 

la totalitat de vials afectats per les obres segons normativa vigent. 

- Vigilància de les obres front al vandalisme, robatori, etcètera, fins a la seva posada en 

servei en la data que indiqui l’Administració. És de la completa responsabilitat del 

contractista la reparació de qualsevol defecte o dany produït a les obres durant la totalitat 

de la seva durada, inclosos eventuals períodes de suspensió temporal parcial o total, 

fins a la seva posada en servei.  

- Tots els treballs i dispositius necessaris per a la implantació d'un sistema de trànsit 

alternatiu semaforitzat i/o permanentment vigilat, degudament senyalitzat, d'acord amb 

les normatives i recomanacions vigents, en aquelles obres les fases de les quals afectin 

a vials en servei. 

- En cas de necessitat de tall total d'un vial per causa de les obres, s'inclou també en 

aquesta activitat la senyalització i condicionament del corresponent itinerari alternatiu. 

- Vigilància i manteniment de la tanca de delimitació de les obres. 

 

Nota: Les barreres rígides per a protecció de zones d'obra, no són adquirides per INVICAT, ni 

objecte d'abonament diferenciat del corresponent a l'activitat en què s'integren al contractista; 

aquest haurà de tenir-les a la seva disposició per compra o lloguer mentre ho requereixin els 

treballs, i retirar-les fora dels seus límits quan deixin d'utilitzar-les. 
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En aquesta activitat s'inclou l'equip de vigilància i manteniment de la senyalització d'obra i 

d'actuació immediata, les característiques i funcions del qual s'expliciten a continuació. Aquest 

equip de vigilància i manteniment inclou, sense que la relació sigui limitativa, totes les operacions 

de neteja de senyals verticals, reposició d'elements bolcats, desplaçats o inutilitzats, retirada i 

col·locació de les balises lluminoses, moviments de les bateries d'aquestes entre talls i taller de 

recarrega, supressió de senyalització durant l'execució de les obres, inclosos els períodes 

d'inactivitat. 

 

Estarà dotat amb el personal, mitjans de transport i manipulació descrits a continuació, suficients 

en nombre i capacitat per complir la comesa encomanada, amb dedicació exclusiva i presència 

permanent les 24h de tots els dies naturals que durin les obres, fins a la seva posada en servei. 

El personal component de l'equip serà ensinistrat en l'aplicació del preceptuat per la Norma 8.3 

IC i pel Manual de Senyalització d'obres fixes, i estarà a les ordres d'un responsable designat 

pel Contractista qui haurà de determinar, d'acord amb la 8.3 IC, amb el "Manual d'exemples de 

senyalització d'obres fixes", amb el Projecte i amb les ordres de la Direcció d'Obra, les mesures 

que hagin d'adoptar en cada ocasió i garantir la seva implantació, manutenció, vigilància i 

remoció. 

 

El Contractista disposarà dels vehicles, maquinària i mitjans necessaris per garantir la correcta 

senyalització de les obres, incloent els necessaris per realitzar les activitats de muntatge i 

desmuntatge de desviaments provisionals amb les condicions de seguretat mínimes exigides en 

el Pla de Seguretat i Salut dels Obres, com és el cas d'elements d'abalisament suplementari en 

vehicles, senyals provisionals, EPIs, ..., així com els necessaris per garantir el funcionament 

continu dels elements lluminosos col·locats, fins i tot en els períodes en què els treballs estiguin 

suspesos. 

 

Per això, disposarà d'un equip mòbil mínim de vigilància i manteniment de la senyalització, 

format per un oficial 1ª i un peó mínim, amb un furgó dotat de les característiques i equipament 

descrits més endavant. Aquest equip de vigilància i manteniment, que tindrà presència 

permanent en tots els trams en obres durant la jornada laboral, serà el responsable de totes les 

operacions de neteja de senyals verticals, reposició d'elements bolcats, desplaçats o inutilitzats, 

retirada i col·locació de les balises lluminoses, moviments de les bateries d'aquestes entre talls 

i taller de recarrega, supressió de senyalització durant l'execució de les obres, inclosos els 

períodes d'inactivitat, per la qual cosa haurà d’estar en guàrdia localitzable durant aquests 

períodes per a la seva actuació ràpida en cas de necessitat.  

 

Ocasionalment, INVICAT podrà requerir els serveis del referit equip de vigilància i manteniment 

per a intervenció ràpida. 

 

La Direcció d'Obra, sobre la base de l’article 3.1 del Manual d'exemples de Senyalització d'obres 

fixes, podrà demanar un increment de la senyalització a disposar sobre la normativa vigent si 

per condicionants del trànsit o de l'obra fos convenient al seu criteri o a sol·licitud d'INVICAT. 

 

El contractista es farà exclusiu responsable del correcte estat, disposició i manteniment de la 

senyalització i de les responsabilitats que enfront de tercers poguessin derivar-se de 

l’incompliment de l'anterior obligació.  
 

Característiques i equipaments dels furgons destinats al Servei de manteniment de la 

senyalització d’obra i d’actuació immediata 

 

1. Característiques dels furgons: 

Els furgons disposaran de la capacitat de càrrega suficient per a l'equipament previst en aquest 

article. A més disposaran del sostre sobre elevat o similar, amb capacitat suficient per suportar 

els llums prioritàries, un senyal aspa/fletxa lluminosa elevable/abatible i un panell de textos 

variables, les prestacions mínimes dels quals, s'indiquen posteriorment, i transportar els 

elements de senyalització i auxiliars per a la prestació del servei. Aquest sistema de preavís 

disposarà d'un sistema de fixació amb la finalitat de protegir el conjunt de l'acció del vent. 

Durant l'època hivernal tots els furgons (període de novembre a març o el que comuniqui el 

Centre d'Operacions en funció de les previsions meteorològiques) hauran de portar pneumàtics 

amb capacitat per a circulació per l'autopista en els condicionis habituals o sobre neu. 

2. Equipament dels furgons: 

•  Elements de senyalització fixos en el furgó: 

o 2 llums prioritàries giratòries mínim 55W cadascuna. 

o 1 cascada lluminosa d'iguals o superiors prestacions a la tipus Vama de 8 focus 

(SML8/CT) i controlador (SMC5). 

o Un conjunt format per: 

- un senyal “aspa-fletxa” elevable-abatible amb 23 focus halògens de 210 mm de 

diàmetre cadascun i una potència lluminosa mínima de 3500 cds per focus. 
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- un panell de missatge variable de 10 caràcters de 200 mm d'alçada de lletra 

amb díodes LED d'alta lluminositat. 

Tot això accionat mitjançant botonera integrada a l'interior del furgó. 

o Sistema de senyalització mitjançant leds centellejants incorporats en la part exterior del 

furgó. 

o Focus integrat en la part exterior dreta del furgó que permeti la il·luminació del voral dret 

en horari nocturn. 

• Equipament d'eines i material fungible: 

o 1 farmaciola per a ús del personal del Servei de manteniment de la senyalització d'obra 

i d'actuació immediata, prèviament aprovat pel Servei de Prevenció del Contractista. 

o 2 llanternes recarregables en el vehicle amb “caputxó” blanc o groc per a senyalització 

nocturna. 

o 2 banderes grogues 

o 2 raspalls per escombrar la pista 

o 2 sacs de sepiolita 

o 1 rotllo de filferro comú (3 mm diàmetre) 

o 1 extintor tipus universal de 9 Kg. 

  

• Elements de senyalització mòbils: 

Característiques tècniques dels senyals: 

o Material base: alumini 3 mm d'espessor 

o Suports: Metàl·lic tipus universal per a barrera rígida, flexible i amb trípode incorporat 

o Nivell 3 de retrorreflexió 

o Senyals triangulars, costat = 135 cm. 

o Senyals circulars, diàmetre = 90 cm. 

o Panells direccionals, 160 x 45 cm. 

o Senyals rectangulars de desviament o pèrdua de carrils, superfície mínima 1 m2. Els 

senyals de pèrdua de carrils de 3 a 2 (TS-52 i TS-53) hauran d'incorporar un sistema 

per poder-se adaptar a la senyalització de pèrdues de carril de 4 a 3 per tots dos costats. 

o Cons: alçada 50 cm. mínim, dotats de 2 anells retrorreflectants nivell 3, no inferiors a 10 

cm. d'amplària. 

 

ACTIVITAT 02 - TREBALLS PREVIS I EXPLANACIÓ 
 

En aquesta activitat, i com a treballs previs, s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres 

necessàries per, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, deixar neta de vegetació, 

fonaments, qualsevol tipus de construccions, i terrenys inestables la superfície en què es van a 

desenvolupar les obres, així com el desmuntatge de barreres de seguretat i senyals afectats per 

les mateixes, la demolició de paviments, cunetes, vorades, baixants, drens, col·lectors,... en 

aquelles zones on sigui necessari. 

 

Comprenen, sense que la relació sigui limitant: 

 

- El replanteig dels límits de la superfície ocupada per les obres projectades, inclòs 

l'establiment de la xarxa de bases auxiliars (tancada i compensada, si escau, amb nivell 

geomètric), el seu afitament i delimitació física segons indicacions, materials i 

procediments especificats per la Direcció Facultativa. 

- La demolició dels elements durs (edificacions, murs, sèquies i canals, col·lectors, drens, 

embornals, embornals, vorades, baixants, paviments, i qualsevol tipus de construcció...) 

existents dins dels límits d'ocupació, estiguin o no representats en els plànols de 

projecte, i que no puguin quedar englobats en la massa de les noves explanacions. 

- La demolició o retirada de cablejat o instal·lació de qualsevol tipus pertanyent a un 

determinat Servei Afectat (exemple: fonamentacions de torres, canalització, arquetes..) 

que resulti necessari executar per fer front als treballs i no hagi estat executat prèviament 

per la Obra desglossada corresponent sigui quin sigui el motiu però alteri el ritme normal 

dels treballs. 

- La remoció de les espècies vegetals existents que no vagin a ser objecte de 

trasplantament per a la seva reposició, procedint a l'arrencada, trossejat i transport fora 

dels límits d'obra, seguint les normes vigents en matèria d'aprofitaments forestals i de 

prevenció d'incendis, així com l'article G211 sobre “arrencada d'arbres” del present plec. 

- L'extracció de la terra vegetal en les localitzacions i amb les profunditats determinades 

pel Projecte o especificació de la Direcció d'Obra, la seva càrrega i transport a acopi, el 

modelatge d'aquest i la conservació fins al temps de la seva posterior reutilització. acopi 

- La gestió dels terrenys on situar els acopis, àrees d'instal·lacions auxiliars i abocadors, 

així com la seva restauració final seguint les prescripcions del Pla de Medi ambient 

aprovat per la Direcció d'Obra, una vegada finalitzades les obres, i el pagament dels 

corresponents cànons. 

- El reconeixement de la superfície resultant després dels anteriors treballs,  detecció de 

possibles zones estovades, amb perill d'inundació o inestables. 
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- Sanejament del fons d'excavació, incloent la totalitat dels materials, treballs i obres 

necessàries per realitzar, amb el gruix i longitud apropiada en cada cas, una excavació 

addicional i posterior reblert amb tot-u artificial, blocs d’escullera o materials equivalents 

aprovat per la Direcció d’Obra, del fons d'excavació en aquelles zones on l'esplanada 

no aconseguís les característiques previstes o poguessin donar-se problemes per 

humitats o flonjalls Així mateix, estan inclosos el reconeixement de la superfície resultant 

després dels anteriors treballs previs, la comprovació de qualitat i geometria de les 

capes construïdes i de les seves superfícies finals i la conservació de l'obra executada 

fins a la construcció de les capes de ferm superiors. Està igualment inclosa, en cas 

necessari, l’estabilització amb calç o procediment similar segons criteri de la Direcció 

d’Obra. 

- Tots els accessos i camins de servei interiors necessaris per a l'execució de les obres. 

- Eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits de la explanació. 

- Esculleres de base de terraplè amb totes les operacions necessàries: subministrament 

i acopi temporal dels materials, excavació i execució de la fonamentació de l'escullera 

(inclosos esgotaments del freàtic en cas necessari), retirada de la terra vegetal existent, 

subministrament i col·locació del geotèxtil inclosos solapaments i excessos per a 

ancoratge al terraplè o al terreny natural, estesa de terres de la pròpia obra per a 

protecció del geotèxtil en cas necessari, acopi i col·locació de l'escullera. 

- Subministrament i col·locació de geotèxtil en ampliació de terraplens quan així ho 

indiquin els plànols corresponents, amb totes les operacions necessàries. 

- Els sobreamples constructius que calguin,  necessaris per executar les ampliacions de 

caixa per garantir les compactacions adients i la retirada posterior del tram sobrant. 

 

En aquesta activitat, i com a explanacions, s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres 

necessàries per a, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, obrir la caixa i construir 

l'esplanada establerta en els plànols del Projecte conformada per rebre les capes granulars i 

bituminoses que constitueixen el ferm, fins i tot excavacions, terraplens (o pedraplens) i reblerts. 
 
Comprenen, sense que la relació sigui limitant: 

 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

- Excavació en desmunts i préstecs de terres, roques i materials intermedis, càrrega i 

transport a abocadors autoritzats (i les despeses d'explotació i utilització corresponents) 

proposats pel contractista i/o la Direcció d'Obra, o a lloc d'us, en terraplens i/o 

pedraplens. 

- Selecció dels materials, garbellat i matxuqueix necessari per acomplir amb la 

granulometria, càrrega, transport des de qualsevol distància, abocament, estesa, 

humectació, rasanteig i compactació de materials procedents de préstec o de la pròpia 

excavació en formació de terraplens i/o pedraplens. 

- Els escalonats necessaris, segons indicació de Plànols, per la correcta preparació de 

les capes de terraplè nou i cosit amb els terraplens existents. 

- Les obres provisionals de drenatge que, en tant no s'hagi realitzat el drenatge definitiu, 

assegurin que les aigües no pertorbin la realització dels treballs. 

- Reblert per a impermeabilització de bermes en coronacions de terraplè i en peus de 

desmunt, amb la corresponent compactació i refí. 

- Fresat de ferms bituminosos. 

- Formació d'esplanada mitjançant el subministrament, estesa, compactació i refí de 

capes de sòl seleccionat, sòl estabilitzat amb calç, segons plànols, tots dos amb 

materials de préstec o de la pròpia obra. 

- Formació de cavallons de terra per formar pantalles acústiques i visuals, incloent-hi 

l'arrodoniment de les arestes i la formació de cunetes en els contactes amb la 

plataforma. 

- Esculleres de protecció de terraplè en zones inundables amb totes les operacions 

necessàries: subministrament i acopi temporal dels materials, excavació i execució de 

la fonamentació de l'escullera (inclosos esgotaments del freàtic en cas necessari), 

retirada de la terra vegetal existent, subministrament i col·locació del geotèxtil inclosos 

solapaments i excessos per a ancoratge al terraplè o al terreny natural, estesa de terres 

de la pròpia obra per a protecció del geotèxtil en cas necessari, acopi i col·locació de 

l'escullera, i estesa de terra vegetal. 

- Refí de talussos, tant en terraplè com en desmunt, ratllat de talussos en desmunt, en la 

profunditat i separació entre línies indicades per la direcció d’obra, per estesa de terra 

vegetal (en la projecció horitzontal), realitzat seguint les corbes de nivell. 

- Repàs manual de talussos en terraplè o desmunt al costat de baixants, coronacions 

d'aletes i llindes i altres elements estructurals perquè, posteriorment, la terra vegetal 

quedi estesa a la cota prevista. 

- Eliminació de tots els materials inservibles i restes d'obra dins de la zona afectada. 

- Conformació de cunetes, si escau. 
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- Formació i manteniment dels camins d'accés als talls, inclòs el reg amb aigua per evitar 

la formació de pols amb la freqüència necessària. 

- Implantació de dispositius adequats de contenció i recollida de productes de demolició 

per a protecció de vials en servei i zones adjacents, així com els procediments i protocols 

de buidat i retirada dels  materials recollits. 

- El materials procedents de les excavacions s'acopiaran en els llocs indicats per la 

Direcció d'Obra per ser reutilitzats o es portaran a abocador, també a criteri de la 

Direcció d'Obra. 

- El material a utilitzar en els terraplens podrà ser provinent de l’excavació de la mateixa 

obra sempre que tinguin les característiques necessàries per poder ser utilitzat, segons 

criteri de la Direcció d'Obra.  

 

El Contractista tindrà 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. 

 

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec 

del Contractista. 

 

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l’obra 

que siguin susceptibles de ser reciclats 

 

ACTIVITAT 04 – DRENATGE LONGITUDINAL 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per, en 

l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, establir les captacions, conduccions i evacuacions 

fins a lleres naturals de les aigües d’escorrentia superficial i d'infiltració, així com els dispositius 

per accedir a la vigilància i reparació de les obres subterrànies que compleixen aquelles 

comeses. 

 

Comprenen, sense que la relació sigui limitant: 

 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Elaboració dels plànols definitius de construcció, incloent les cotes i coordenades, així 

com pendents, que defineixin tots els elements a construir. 

- Obertura de rases i pous per a la col·locació dels elements de drenatge 

- Subministrament i estesa de formigó en solera de tubs, arquetes i altres. 

- Preparació de la superfície resultant per assegurar la unió obra vella - obra nova. 

- Remat i terminació de les juntes d'unió 

- Subministrament de la totalitat d’elements i materials necessaris.  

- Construcció dels elements de drenatge projectats: col·lectors, satujos, caz, cunetes, 

vorades, baixants, connexions, arquetes de desguàs del caz a la xarxa existent, pous, 

desguassos, emmacats, esculleres, etc. 

- Reblert del material filtre en drens i drens - col·lectors, i embolcall amb làmina geotèxtil. 

- Abocament i curat del formigó per a la embolcallada i per al revestiment en cunetes. 

- Emmacats i connexions.  

- Recollida, càrrega i transport a abocador autoritzat (i les despeses d'explotació i 

utilització corresponents) de totes les restes de materials rebutjats. 

 

ACTIVITAT 05.- FERMS GRANULARS 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per 

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, les capes granulars del ferm. 

 

Comprenen, sense que la relació sigui limitant: 

  

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Preparació de les superfícies d'assentament. 

- Subministrament, acopi, estesa, rasant, humectació, compactació i refí del tot-u. 

- Estudi de la mescla, fabricació, abocament, estesa, compactació, terminació, curat i 

protecció superficial del sòl ciment. 

- Adquisició, transport a obra, preparació i aplicació del lligant per a regs de curat. S'inclouran 

tots els mitjans i operacions necessaris per evitar l'abocament de lligant sobre paraments 

d'estructures, com pugui ser el cas de segellats provisionals de juntes o embornals, etc. 

- Comprovació de qualitat i geometria de les capes construïdes i de les seves superfícies 

finals. 

- Aquesta activitat inclou la maquinària necessària per a execució de les capes de ferm 

granular amb els amples previstos en Projecte. Així mateix, queden inclosos els esglaonats 

necessaris entre les diferents capes del ferm granular i entre aquestes i el ferm bituminós 

per a la correcta execució d'aquesta activitat. 

- Els sobreamples constructius que calguin, necessaris per executar les ampliacions de caixa 

per garantir les compactacions adients i la retirada posterior del tram sobrant. 

- Conservació de l'obra executada fins a la construcció dels ferms bituminosos. 

- La part corresponent als sobreamples de calçada per a la instal·lació de pals SOS o altres 

instal·lacions i equipaments a executar, si s’escau 
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ACTIVITAT 06 - FERMS BITUMINOSOS 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per 

establir, en l'Obra Elemental en què es troba, les capes projectades de ferms asfàltics i els regs 

intermedis. 

 

Comprenen, sense que la relació sigui limitant: 

 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Preparació de la superfície lliure dels ferms granulars. 

- Estudi de dosificació de les mescles i tram de prova en cas que la Direcció d'Obra, 

d'acord amb el PG-3 vigent, ho consideri necessari. 

- Tall amb disc de junta esglaonada longitudinal per sanejar la unió entre les capes de 

ferm existents i les que s'aniran estenent en l'ampliació. 

- Els sobreamples constructius que calguin, necessaris per executar les ampliacions de 

caixa per garantir les compactacions adients i la retirada posterior del tram sobrant. 

- Adquisició, transport a obra, preparació i aplicació del lligant per a regs de imprimació 

sobre les capes granulars i d'adherència entre capes de MBC (inclosos els regs 

d'adherència sobre el tall de la junta) i sobre lloses o taulers de formigó. S'inclouran tots 

els mitjans i operacions necessaris per evitar l'abocament de lligant sobre paraments 

d'estructures, com pugui ser el cas de segellats provisionals de juntes o embornals, etc. 

- Fabricació, transport, estesa i compactació de mescles bituminoses en calent  per a 

capes base, intermèdia, rodament i de regularització. L'estesa es fraccionarà en un 

nombre de capes adequat al gruix total i als mitjans de posada en obra, que podrà ser 

diferent de l'assenyalat en els Plànols del Projecte. Entre cada dues capes s'aplicarà un 

reg d'adherència que afectarà també a la junta longitudinal tallada. El fet de canviar el 

nombre de capes i/o els gruixos d'aquestes respecte a l'assenyalat en el Projecte no 

suposa modificació de l'activitat.  

- Neteja de les capes d'aglomerat previ a l'estesa del reg d'adherència per a la capa 

següent. 

- Sanejament i reparació del ferm previ a l'estesa de la capa de rodament sobre ferm 

existent, en cas de presentar-se deformacions o altres defectes deguts al trànsit 

provisional d’obra. 

- Recollida, càrrega i evacuació a abocadors autoritzats (i les despeses d'explotació i 

utilització corresponents) de les restes d'obra i materials rebutjats. 

- Comprovació de qualitat i geometria de les capes construïdes i de les seves superfícies 

finals. 

 

ACTIVITAT 07 - MARQUES VIALS 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per 

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, la senyalització horitzontal 

corresponent a les característiques geomètriques i funcionals de les calçades. 

 

Les marques vials dels trams de carreteres de nova construcció gestionats per INVICAT 

disposaran de dues capes de pintura acrílica. 

 

Les maques vials dels trams de carreteres de nova construcció gestionades per la Generalitat 

de Catalunya o Ajuntaments disposaran d’una capa de pintura termoplàstica. 

 

Les marques vials dels trams de vials existents gestionats per INVICAT disposaran de dues 

capes de pintura acrílica. 

 

Les marques vials de trams de vials existents gestionats per la Generalitat de Catalunya o 

Ajuntaments disposaran d’una primera capa de pintura acrílica i una segona termoplàstica. 

 

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant: 

 

- Replanteig de les alineacions límits de carrils i vorals i de les zones zebrejades. 

- Replanteig de fletxes i rètols. 

- Premarcatge a cinta correguda. 

- Execució de les marques vials blanques, en les capes i qualitats indicats anteriorment 

en funció del tipus de vial que es tracti. 

- Execució de pintura amb ressalts en línia blanca exterior i interior. 

- Protecció de les mateixes durant l'assecat. 

- Recollida, càrrega i retirada d'envasos, restes de pintura i microesferes de vidre a 

abocadors autoritzats (i les despeses d'explotació i utilització corresponents). 
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ACTIVITAT 08 - SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTECCIONS VIALS I TANCA DE 
DELIMITACIÓ 

 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per 

establir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, la senyalització vertical, defenses, 

abalisament i tanca de delimitació.  

 

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant: 

 

- El desmuntatge de senyals i panells  

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Establiment de la senyalització i proteccions necessàries per a la posada en obra. 

- Obertura de rases i pous per a fonamentacions de suports de senyals i panells, i pòrtics 

de senyalització i pals de tanca. 

- Aportació, col·locació i formigonat dels suports i pals a dalt assenyalats. 

- Reblert de sobre excavacions, així com per sobre del nivell superior de la fonamentació 

de suports, fins a cota de coronació de terres. 

- Aportació d'ancoratges de pòrtics, posicionat i aplomat, formigonat de fonaments, 

formació de rasant de les seves coronacions i curat del formigó. 

- Subministrament, transport i col·locació dels senyals i panells. 

- Subministrament, transport a emplaçament i col·locació de pòrtics i banderoles. 

- Subministrament, transport a emplaçament i col·locació sobre pòrtics i banderoles dels 

panells i cartells projectats. 

- Subministrament, col·locació i tesat de la tanca de delimitació, inclosos els faldons i 

trapes basculants necessaris per al correcte tancament en zones de cunetes i similars 

amb tots els seus elements auxiliars (reves, grapes, passadors,…). A les zones en què 

sigui necessari perquè la part inferior de la tanca queda separada del terreny, s'inclouran 

les grapes de fixació d'aquesta al terreny natural. Així mateix, per garantir el correcte 

tancament de l'autopista en tot moment, serà preceptiva la restitució del tancament en 

la seva posició definitiva prèvia a la retirada del tancament existent, incloent si fos 

necessari l'execució d'un tancament provisional per assegurar la limitació d'accessos a 

la calçada en servei sense sobre cost per a l'obra, així com la col·locació de portes en 

els punts d'accés des de l'exterior a la zona d'obres (si aquesta té accés lliure a la 

calçada en servei) que hauran de romandre tancades fora dels horaris d'ús. 

- Desmuntatge i retirada dels mitjans de senyalització i proteccions emprats durant la 

posada en obra. 

- Subministrament i col·locació de les fites d'aresta, tant clavats com col·locats sobre 

barrera. 

- Subministrament i col·locació de les fites de vèrtex o divergència, inclòs el reblert amb 

graves. 

- Subministrament i col·locació de reflectors, tant sobre ferm com sobre barrera. 

- Clava, soldadura o ancoratge a riostra de formigó de fonamentació, de pals de subjecció 

de la barrera de seguretat metàl·lica biona 

- Subministrament i col·locació de perfils de barrera biona, cargols, alineació i anivellació. 

- Subministrament i col·locació dels terminals de la tipologia, geometria i dimensions 

adequades segons normativa vigent, incloent l’excavació i reblert de formigó de 

fonamentació necessari. 

- La formació de perfil tipus New Jersey, inclosa la dosificació, subministrament, 

abocament, vibrat i curat del formigó, amb els terminals corresponents a cada tram, fins 

i tot preparació del seient amb formigonat previ on sigui necessari. També estan incloses 

les interrupcions necessàries de la barrera de formigó amb les seves respectives 

substitucions per trams metàl·lics en zones de pous de drenatge o altres elements. 

 
ACTIVITAT 10.- OBRES DRENATGE TRANSVERSAL 

 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat de materials, treballs i obres necessàries per a 

construir, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, els col·lectors projectats per a 

l'evacuació transversal de les aigües de drenatge, incloent tant conduccions de secció circular 

com a marcs quadrats o rectangulars de formigó armat. 

  

 Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant: 

 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Elaboració dels plànols definitius de construcció adaptant cada obra de drenatge al perfil 

i geometria reals del terreny. 

- Desviaments provisionals de llits en cas de ser necessaris. 

- Excavació i obertura de rases en terra, roca o terreny intermedi, amb extracció dels 

productes, càrrega i transport a abocador, acopi intermedi o lloc d'us. 

- Comprovació i preparació dels fons d'excavació. 

- Subministrament i estesa de formigó de neteja. 

- Subministrament, estesa i vibrat de formigó en solera. 

- Subministrament, execució i segellat de juntes entre peces contigües, dels tubs i marcs 

prefabricats. 
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- Preparació de la superfície resultant per assegurar la unió obra vella - obra nova. 

- Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó per envolta. 

- Excavació, preparació de superfície d'assentament, encofrat, armat, formigonat, 

desencofrat, curat, etc., de les aletes i broquets. 

- Construcció de les superfícies d'acord amb les vies a l'entrada i sortida, amb les seves 

proteccions i revestiments. 

- Construcció de les soleres rugoses o llises, i de les connexions a les vies. 

-  Recollida, càrrega i evacuació a abocador autoritzat de tota la runa, restes de materials 

i elements rebutjats. 

- Emmacats i esculleres. 

 
ACTIVITATS 31.- CANALITZACIONS  

 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessàries per 

construir els allotjaments per a conductors elèctrics i de comunicacions, i les arquetes que 

permetin l'estesa d'aquells, la seva vigilància, conservació, manteniment i reparació. 

 

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant: 

 

- Localització, abalisament i cales preliminars necessàries per tal d’assolir l’adequat 

coneixement de la traça dels diferents servei que es poden veure afectats per les obres, 

fins i tot en presencia d’altres serveis propers, de manera manual si s’escau i amb les 

proteccions necessàries dels serveis propers per tal no en resultin afectats. 

- Replanteig de les arquetes i de la traça de les canalitzacions. 

- Senyalització de les obres necessària per dur a terme els treballs, segons normativa 

vigent, ja sigui en vials o voreres, sota el vistiplau de la direcció de les obres. 

- Enderroc complert i retirada de les canalitzacions i cablejats existents que hagin de ser 

restituïts i evacuació de materials de desfeta i sobrants a abocador autoritzat. 

- Enderroc dels paviments o afermats necessaris per dur a terme les rases o fonaments 

per la  reposició. 

- Excavació de terres, roques o materials intermedis, per a obertura de rases i 

emplaçament d'arquetes. 

- Preparació del fons de la rasa. 

- Perforació horitzontal del terreny, on procedeixi, per al desplegament de la nova 

canalització, inclosos tots els treballs previs de moviment de terres i subministrament de 

maquinària i canalitzacions  necessàries. 

- Subministrament i col·locació de nous conductes en cas que aquests no estiguin 

considerats dins l’obra mecànica pel projecte o la Direcció d’Obra. 

- Subministrament, col·locació i segellat de juntes entre peces contigües dels tubs de de 

PE o PVC. 

- Subministrament i col·locació de les peces d'ancoratge i separació per mantenir la 

configuració del paquet de tubs. 

- Estudi de dosificació, subministrament, abocament, vibrat i curat de formigó 

d’embolicada. 

- Reblert de rases amb els materials i condicions especificades a plànols i en aquest Plec, 

amb subministrament i disposició de bandes avisadores i fil de detecció, si s’escau. 

- Subministrament i col·locació de fites de senyalització. 

- Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó en solera de les cambres, deixant 

els corresponents forats de drenatge. 

- Elaboració i col·locació de les armadures dels murs laterals. 

- Construcció, muntatge i travat dels encofrats. 

- Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó en murs laterals. 

- Elaboració i col·locació de les armadures de les lloses superiors i dels pous. 

- Subministrament, abocament, vibrat i curat del formigó en lloses i pous. 

- Subministrament i col·locació de cons i tapes de fosa, de la qualitat i retolacions 

definides per la Direcció d’Obra. 

- Subministrament i col·locació de reixes de drenatge. 

- Desmuntatge i retirada d'encofrats. 

- Reblert compactat del buit residual. 

- Restitució idèntica de les condicions de pavimentació de la superfície. 

- Obra civil necessària per la posada a terra de les futures instal·lacions.  

- Proves de mandrinat i disposició de taps a les canalitzacions. 

- Neteja, càrrega i transport a abocador de materials sobrants o rebutjats. 

- La demolició o retirada de cablejat o instal·lació de qualsevol element que pertanyi a un 

determinat Servei Afectat (exemple: fonamentacions de torres, canalització, arquetes..) 

que resulti necessari executar per fer front als treballs i no hagi estat executat prèviament 

per la Obra desglossada corresponent sigui quin sigui el motiu però alteri el ritme normal 

dels treballs. 
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Els treballs referents a l’obra civil de serveis afectats queden definits dins el corresponent Annex 

a la Memòria. 

 

ACTIVITAT 45.- REVEGETACIÓ DE SUPERFICIES 
 
En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs i obres necessaris per 

remoure, en l'espai de l'obra elemental en què estigui inclosa, els recobriments de terra vegetal, 

els sembrats, plantacions en les superfícies i xarxes de reg projectades. 

 

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant: 

 

- Replantejament i materialització de referències topogràfiques. 

- Excavació, càrrega, transport, abocament i rasant de la terra vegetal aplegada (i 

millorada segons s'especifica en el plec de condicions tècniques) o de préstec en el gruix 

indicat en plànols, o prescrit per la direcció d’obra, sobre talussos i superfícies que s'han 

de restaurar, inclosos cavallons de terra per a la configuració de motes de protecció 

acústica i/o visual. 

- En cas que l'altura del desmunt dificulti la tasca d'estesa de la terra vegetal una vegada 

completada l'excavació del desmunt, s'ha de fer l'estesa per fases o graons (alternant i 

compatibilitzant les tasques d'excavació del desmunt i d'estesa de la terra vegetal), 

sense que això suposi cap sobre cost en les obres ni impliqui el dret d'obrir nous camins 

o accessos al desmunt, tret que la direcció d'obra ho consideri més adequat per a 

l'execució correcta de les obres. 

- Si es posposen les activitats d'hidrosembra i plantacions respecte de l'acabat del 

desmunt i hi ha períodes de pluja per entremig, s'ha de dur a terme una hidrosembra 

preventiva contra l'erosió, segons les directrius de la direcció d'obra. 

- Preparació in situ de la terra vegetal: adobaments, birbes, tractaments fungicides o 

antinematodes, etc. 

- Manteniment dels aplecs de terra vegetal, inclosa l'obra necessària per a l'execució 

correcta, així com per garantir-ne la durabilitat, com és el cas de les cunetes perimetrals 

o basses de decantació.  

- Sega d'espècies invasores abans de la hidrosembra de talussos o a la plantació 

d'espècies arbòries i arbustives. 

- Preparació de les mescles de llavors, adobs d'aigua i estabilitzants, i aplicació sobre les 

superfícies preparades mitjançant equips d'hidrosembra a pressió, en dues capes com 

a mínim. 

- Plantació arbustiva i arbòria en les densitats especificades en plànols, o les establertes 

per la direcció d’obra. Encara que es defineixi una densitat mitjana, les plantacions 

arbustives s'han de dur a terme formant agrupacions de com a mínim 5-10 unitats, o les 

establertes per la direcció d’obra.  

- Instal·lacions de reg, incloses escomeses d'aigua i electricitat necessàries. 

- Neteja, recollida, càrrega i transport a abocador autoritzat de tests, restes de motes, 

terra vegetal, adobs, rebuig o sobres. 

- Manteniment integral de les superfícies d'hidrosembra i plantacions durant la totalitat del 

període de garantia, incloent: tractaments fitosanitaris, regs de manteniment, en el 

nombre i distribució especificats per la direcció d’obra, segues de la hidrosembra, 

esporgues, neteges, adobs, etcètera, tot segons criteris de la Direcció d’Obra. 

 

ACTIVITAT 80. SEGURETAT I SALUT 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials, treballs, obres i instal·lacions 

necessaris para, en l'espai de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, establir i complir el Pla de 

Seguretat i Salut, com a seguiment de l'Estudi de Seguretat i Salut contingut en el Projecte. 

 

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant: 

 

- Establiment del Pla de Seguretat i Salut, adaptant el contingut de l'Estudi de Seguretat i 

Salut als mitjans emprats a desenvolupar les obres, i a la manera en què s'organitza 

l'execució de les mateixes. 

- Creació del Comitè de Seguretat i Salut i nomenament del Responsable de Seguretat i 

Salut, i manteniment en obra, en funció del treballs en curs, dels Recursos Preventius 

legalment necessaris. 

- Instal·lacions de salubritat i confort per al personal d'obra: vestuaris, sanitaris, 

menjadors,... 

- Farmacioles de primers auxilis. 

- Mitjans d'evacuació. 

- Proteccions individuals i col·lectives. 

- El manteniment de totes les instal·lacions i proteccions. 

 

ACTIVITAT 81. NETEJA FINAL D'OBRA. 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials i treballs necessaris per a, en l'espai 

de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, remoure, carregar i evacuar a abocador autoritzat tots 
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els productes sobrants en concloure les ACTIVITATS corresponents a cada obra elemental, així 

com les restes d’acopi, i els enderrocs produïts en derruir o desmuntar fonamentacions i 

estructures d'instal·lacions temporals i construccions auxiliars; elements assajats en laboratori; 

així com qualsevol resta, brutícia o material abocat existent en la totalitat de l’àmbit de l’obra, 

tingui o no relació amb la mateixa. 

 

Comprenen, sense que la següent enumeració sigui limitant: 

 

- Les restes de qualsevol dels elements emprats en senyalització, abalisament i 

proteccions que resulti trencat. 

- Les terres, pedres, fragments de formigó, troncs, branques i matolls resultants de les 

labors per a obertura de caixa i esplanada. 

- Material filtre, terres, formigó porós o estructural utilitzats en l’execució de drenatges. 

- Tot-u o altres materials granulars no incorporats a les capes inferiors del ferm. 

- Restes de lligants, àrids o mescles asfàltiques, resultants en la construcció de les capes 

bituminoses. 

- Bidons i tota classe d'envasos de pintures i microesferes de vidre, i restes d'aquests 

materials. Donada la naturalesa dels components químics de les pintures, es posarà 

una cura extrema en l'elecció de l'abocador, aplicant en qualsevol cas la normativa 

mediambiental i/o de residus vigents, així com el Pla de Medi ambient aprovat. 

- Elements metàl·lics, de plàstic, fusta, o altres materials, així com cablejats i qualssevol 

tipus de restes procedents de les reposicions de serveis afectats. 

- Tests, cobertes enguixades de pa de terra i altres restes de plantacions. 

- Tots els elements necessaris per reposar en les seves condicions primitives els terrenys 

que s'hagin ocupat temporalment, tant per a oficines, laboratoris i serveis de Seguretat 

i Salut, com per a plantes de formigó asfàltic, tot-u i àrids, parcs de vehicles,..., incloent 

la seva completa restauració vegetal final. 

 

 

ACTIVITATS 82. GESTIÓ DE RESIDUS. 
 

En aquesta activitat s’hi inclouen la totalitat dels materials i treballs necessaris para, en l'espai 

de l'Obra Elemental on es trobi inclosa, establir i complir el Pla de gestió de residus de la 

construcció contingut en el Projecte. 

 

 

  



 

MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
                                                                                                                   PLEC DE CONDICIONS 

23 

4. CAPÍTOL 4. EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

4.1. CONTINGUT DEL CAPÍTOL 
 

En aquest capítol s'estableixen les Prescripcions a les que hauran d'ajustar-se els materials, 

l'execució i característiques de les principals unitats d'obra a dur a terme per realitzar les 

ACTIVITATS definides en el capítol anterior. Els materials que siguin precisos i les unitats d'obra 

que s’hagin d'executar no expressament contemplats en aquest Plec estaran d'acord amb la 

normativa d'obligat compliment ressenyada en l'apartat 1.1. del present Plec i amb allò que 

reglamentàriament sigui aplicable, així com amb la bona pràctica de construcció, sempre a criteri 

de la Direcció d'Obra. 

 

Les obres a executar, definides en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els Plànols 

del Projecte estan, en el mateix, agrupades per ACTIVITATS (AC) i aquestes 

 

Els treballs referents a l’activitat 6 Ferms bituminosos i paviments varis, compliran el plec de 

prescripcions particular, inclòs a l’apèndix número 2: Plec de prescripcions tècniques particulars 

de ferms i paviments.. En els casos on el plec de prescripcions tècniques particulars d’Invicat, 

especifiqui límits diferents als establerts en el PG-3, prevaldrà l’indicat al Plec de prescripcions 

tècniques d’Invicat sota la supervisió de la Direcció d’Obra. 

 

4.2. PRESENTACIÓ DE LES PRESCRIPCIONS APLICABLES A LES DIFERENTS 
UNITATS D'OBRA. 

 

Les diferents Unitats d'Obra (U.O.) que formen part del present projecte es troben organitzades 

en forma de Banc de Preus, de manera que la seva localització, tant al pressupost com en aquest 

Plec, és immediata mitjançant la identificació els vuit primers dígits del seu codi. Així, al banc 

que es presenta cada U.O. té una codificació que segueix la següent regla: 

 

 

T FFF EEEE 

On T és un alfanumèric d'1 sol dígit que representa el tipus d'element: 

- T=1 conjunt de partides d'edificació 

- T=D elements auxiliars 

- T=I elements unitaris d'edificació 

- T=G partides d'obra d'Enginyeria Civil 

- T=K elements complexos 

- T=P partides alçades d'abonament íntegre 

 

On FFF és un alfanumèric de 3 dígits s'utilitza per diferenciar les famílies de primer, segon o 

tercer nivell dins de cada tipus. Així, G21I es refereix a partides d'obra d'Enginyeria Civil , Família 

de primer nivell 2= Demolicions, desmuntatges i moviment de terres, Família de segon nivell= 

Demolicions i desmuntatges, Família de tercer nivell= desmuntatge de bàculs. 

 

On EEEE és un nombre de 3 dígits que s'utilitza per identificar una determinada U.O. dins de la 

mateixa família de tercer nivell. 

 

Es presenta a continuació un quadre amb la localització de totes i cadascuna de les U.O. dins 

de l'estructura general del Banc de Preus. 

 

Al principi d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques es presenta un índex particularitzat per 

poder trobar amb facilitat les prescripcions assignades a cada U.O. L'estructura jeràrquica del 

Banc de Preus permet assegurar que les prescripcions assignades a cada tipus o família són 

obligadament aplicables a totes les Unitats d'Obra incloses en elles, de manera que encara que 

no s'especifiquin prescripcions per una U.O. en particular, hauran de complir-se les prescripcions 

de la família de tercer nivell de la qual forma part (cas que existeixin) i, a més, de la de segon 

nivell, i així successivament fins a arribar al tipus d'element com a graó final. 

 

CODI UA DESCRIPCIÓ 

F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació 

dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega 

del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament 

acabat. 

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i 

transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, 

aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon 

d'abocament i manteniment de l'abocador 

G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts 

proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport 

a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador 
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CODI UA DESCRIPCIÓ 

G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb 

mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en 

talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon 

d'abocament i manteniment de l'abocador 

G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació 

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques 

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat, càrregues i 

transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec 

de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb 

ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o 

disgregació, humectació o dessecació del sòl, distribució del 

conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre 

perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra, 

inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis. 

G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, inclós selecció i garbellat, 

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació 

de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, 

mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la 

pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports 

intermedis. 

G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 

procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 

del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, 

estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 

Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant 

la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat 

sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, 

inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de 

zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, 

CODI UA DESCRIPCIÓ 

definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o 

tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon 

d'abocament i manteniment de l'abocador 

G22TU102 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la 

morfologia original si cal, per permetre el pas de maquinària i transport 

de materials, inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu 

manteniment, els moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè 

d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i la reposició 

de la terra vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal. 

G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs 

subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons 

plànols 

G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis. 

G921U020 m3 Base de tot-u artificial, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports 

intermedis, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil 

teòric  

G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó 

rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 

resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 

totalment col·locada 

G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i 

compactada, sense incloure betum 

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 

G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci 

GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per 

un nivell de contenció N2, un ample de treball W4 i índex de severitat 

A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de 

perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, 

inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o 

corbada de qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE 

segons OC 35/2014. 

GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de 

qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, 



 

MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
                                                                                                                   PLEC DE CONDICIONS 

25 

CODI UA DESCRIPCIÓ 

galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de 

perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes 

de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material 

auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat 

GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura 

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent 

el premarcatge. 

GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura 

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent 

el premarcatge. 

GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, 

zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de 

dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes 

de vidre, incloent el premarcatge 

GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, 

amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al 

suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 

GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la 

col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i 

col·locació 

GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 2,0 m d'amplada i 0,80 m de fondària, 

amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de 

resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no 

classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials 

resultants 

GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m 

d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm 

de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, 

inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a 

l'abocador dels materials resultants 

GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, 

de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a 

l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 

de resistència característica a la compressió, segons plànols 

CODI UA DESCRIPCIÓ 

GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge 

transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació, 

encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de drenatge, 

segons plànols 

GD78U120 m Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de diàmetre, clase 

90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base 

d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 

20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe 

III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base 

d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 

15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 

N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja 

amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 

compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb 

escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a 

l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols 

GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, 

inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la 

compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència 

característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 

S, recrescut amb morter de ciment,  excavació de terreny no classificat, 

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de 

terres, totalment acabat, segons plànols 

GDK2U930 u Broc tipus 29 per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs excavació, encofrat, 

formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i 

acabat, segons plànols. 

GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, 

formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i 

acabat, segons plànols. 

GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, 

formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i 

acabat, segons plànols. 
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CODI UA DESCRIPCIÓ 

GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la 

superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones 

d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i 

desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de 

plàstic, mesurada la longitud executada 

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens 

i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des 

del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos 

GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus 

compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob 

GR6PU004 u Tranplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30 cm 

des de la seva ubicació original fins al viver d'obra, amb màquina 

arrencadora-transplantadora sobre camió  (diàmetre del pa de terra de 

225 cm i pes de 9,5 Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa de 

terra, col·locació d'anclatges, tractaments previs i manteniment en viver 

d'obra incloent-hi els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta 

execució. 

GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 

agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els 

components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, 

adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la 

recepció de l'obra 

GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o 

amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm 

d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes 

GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a 

activitats auxiliars d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de 

decapatge previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada 

de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la 

capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades 

prèviament i hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats. 

PART0001 ud Reposició escomesa particular. Servei afectat particular PA4 

CODI UA DESCRIPCIÓ 

PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, 

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució 

del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció 

de l'obra 

PPA10003 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'habilitació d'un viver 

temporal d'obra i el manteniment de tota la planta del viver fins al 

moment del seu trasplantament en les zones a restaurar. 

PPA12002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a restaurar les zones 

afectades en els treballs de reposició dels serveis afectats. 

PPA14002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de 

l'obra del desglossat nº 3. 

PPA91002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra. 

PPAR0003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

SAIGUA001 ut Excavació de cala d'empalmament de canonada d'aigua, inclòs el 

tapat, piconatge i tancat 

SE0CCEMT Ut Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja tensió, aïllament 

sec, inclòs el tapat, piconatge i tancat 

SE0CDPA2 M2 Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de 

formigó, inclòs el transport de runes a l'abocador. 

SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas 

de tráfic rodat de l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la 

fixació de les planxes al paviment. 

SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i 

enllumenat, inclós neteja diaria de la via pública.  

SE23S130 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o 

mitja tensió, de 1,20 x 1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de 

fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia 

titular, totalment acabada i plena de sorra. 

SE23S132 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o 

mitja tensió, de 1,80 x 1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de 

fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia 

titular, totalment acabada i plena de sorra. 
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CODI UA DESCRIPCIÓ 

SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de 

doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 

40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions 

subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. 

SOREA200 ml Subministre i col·locació de canonada de polietilè PE-100 de 200 mm 

de diàmetre exterior PN-10 en barra soldada per testa. Col·locada al 

fons de la rasa i provada. Inclou p.p. de cotzes, maniguets i cinta 

senyalitzadora. 

STARRRDM ud Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus 

DM complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació 

mecànica en terra, col·locació de marc i tapa tipus D-400, rebliment, 

piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a 

l'abocador. 

STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 

mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior 

del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la 

companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a 

l'abocador. 

STC215QC Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 

mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en presencia 

d'aigua i serveis entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes, 

separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, 

piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador. 

STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent 

l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, 

conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía, 

rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador. 

STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre 

subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superficies inferiors a 

50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació caixa, 

retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador. 

STCETABL M3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat 

(taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclós tràfec simple de terres 

dins de l'obra per al seu acopi temporal. 

CODI UA DESCRIPCIÓ 

STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i 

peces especials (separadors, colzes, maniguets,...) 

STCVTPV2 ml Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i 

peces especials (separadors, colzes, maniguets,...) 

STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte. 

STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. 

TAPA0001 Ud Substitucio de la tapa existent a l'arqueta 543H per una tapa de fosa 

per resistir trànsit 

 

 

 

 

 F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F21  DEMOLICIONS I ENDERROCS 

F21R - ARRANCADA D'ARBRES 
 

F21R0010 Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels 
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material 
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. 

 

1.- DEFINICIÓ: 

 

Arrencada d'un arbre existent. 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 - Totes les operacions de preparació, com són ara proteccions, senyalitzacions etc. 

 - Tala de les branques i del tronc 

- Arrencada del calcari. 

- Trossejat de la fusta. 

- Neteja de la superfície de les restes de les branques i arrels i farcit del forat amb terra. 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament dels materials de rebuig 

generats i condicionament de l'abocador. 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc d'utilització dels materials que indica la DO, descàrrega 

i classificació. 
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2.- CONDICIONS GENERALS: 

 

La profunditat d’arrencada del calcari ha de ser, com a mínim, de 50 cm per sota de la cota més 

baixa del terraplè o desmunt. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material, i el forat farcit i 

compactat. 

El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les condicions 

d'amplitud lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar la càrrega, en 

funció dels mitjans de què disposen i de les condicions de transport. 

 

 3.- PROCÉS D'EXECUCIÓ 

  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst a la Documentació Tècnica. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km / h. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir. 

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. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han d'assenyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o en el seu defecte, la DO 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols. 

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 DO 

Quan acabar la jornada no s'han de deixar trams de l'obra amb perill d'inestabilitat. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per poder 

aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que necessiten per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

Tots els materials que provenen d'excavacions o rebaixos que la DO consideri inadequats o que 

sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 

En cas d'utilització de l'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 

sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 

G219  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

Les prescripcions a seguir es detallen en cada unitat, en aquest capítol les unitats són les 

següents: 

 

G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, inclòs tall d'aglomerat amb 
disc si s'escau, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 
 

Comprèn el replanteig dels límits de les àrees a enderrocar, la fracturació dels paquets de ferm 

i separació de les capes granulars inferiors, càrrega sobre camió i evacuació a abocador 

autoritzat. 
 

 

G22 – MOVIMENTS DE TERRES 
 

G221 - EXCAVACIONS A DESMUNT 
 

Aquest apartat és d’aplicació per la partida del Quadre de Preus número 1 del Projecte amb codi 

G221U118. 

 

Consisteix en l'excavació en desmunt per la formació de la plataforma dels diferents vials del 

projecte. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitant, les operacions que se-

gueixen: 

 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, 

zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota de explanació general, banquetes per 
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contrapesat dels terraplens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Inclou 

l'excavació convencional, l'excavació amb ripat previ, les excavacions amb martells hidràulics i 

l'excavació amb explosius, sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable per 

mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització i aplec 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'acopiar-se diverses vegades, així com la 

càrrega, transport i descàrrega des de l'últim aplec fins al lloc d'ocupació o l'abocador (en el cas 

de materials inadequats o sobrants) i l'extensió i perfilat dels materials en aquests per adaptar 

la seva superfície a l'indicat en els Plànols o pel director d'Obra. 

- La compactació de la superfície d'assentament dels ferms. 

- La conservació adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 

de despeses originades pels emplaçaments dels aplecs i abocadors. 

- El refinament de talussos de l'explanació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- La construcció i manteniment dels camins d'accés i de moviment de la maquinària. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o mitjà auxiliar necessari per concloure la unitat d'obra 

amb les condicions prescrites i en el termini programat. 

 

En cas d'emprar abocador, el contractista no podrà portar material procedent de l'obra fins que 

l'hagin aprovat el Director d'Obra i la Comissió de seguiment mediambiental, si està constituïda. 

 

Totes les excavacions es realitzaran complint les previsions i exigències de l'article 320 del PG 

3 a la OC 326/00 de 17 de febrer de 2.000 i amb les puntualitzacions següents: 

 

- Les excavacions seran "no classificades". Terreny sense classificar és el que pot requerir per 

a la seva excavació l'ús de mitjans mecànics potents, com ara buldòzers de tipus D-10 o majors, 

retroexcavadores de gran potència o qualsevol combinació d'aquests sistemes, i fins i tot l'ús de 

voladures amb explosius.  

- El fons d'excavació, en qualsevol fase dels treballs, presentarà un pendent transversal mínima 

del 4% cap a fora de la calçada, i es disposaran cunetes de guarda i de recollida provisionals 

per tal de protegir totes les parts de l'esplanació en curs contra l'embassament i l'erosió. 

- La terra vegetal s'excavarà amb maquinària lleugera, sense que la sotmeti a compactació, ni 

la aglomeri en terrossos. Els cavallers i aplecs s'implantaran en els llocs i amb les condicions 

que indiqui la Direcció d'Obra, mantenint altures inferiors als dos metres (2 m), i amb la seva 

superfície lliure lleugerament còncava. 

- Al arribar al fons definitiu de desmunt, s'identificaran els materials existents en els cinquanta 

centímetres (50 cm) superiors, fraccionant en trams de control de l'extensió assenyalada en el 

Apèndix. Si del reconeixement practicat resultés que el sòl és de qualitat inferior a la que el PG-

3 fixa per els adequats i / o la seva CBR�5 per al grau de compactació especificat, el Contractista 

procedirà a adoptar les mesures de millora substitució per sòl seleccionat , o estabilització amb 

un conglomerant idoni per les seves característiques en un gruix tal que s'assoleixin les 

compacitats i mòduls de reacció exigits per a l'acceptació de la subrasant. 

- La subrasant complirà les condicions següents: 

- La densitat seca "in situ" serà igual o superior al cent per cent (100%) de la màxima obtinguda 

en l'assaig de compactació Proctor Modificat. 

- En assajar amb placa de càrrega de trenta centímetres de diàmetre (� 30 cm), estant amb la 

humitat òptima, els mòduls 

E2  80 Mpa (800 kg/cm²)    y    E1  48 Mpa (480 kg/cm²) 

- La superfície acabada del fons de desmunt, no diferirà de la teòrica definida en el Projecte en 

més de vint mil·límetres (± 25 mm) per dalt o per sota, quan es comprovi sobre estaques 

anivellades disposades en els punts característics dels perfils del Projecte. 

 

Les toleràncies geomètriques en les diferents parts seran: 

- En les explanacions excavades en sòls s'admetrà una diferència màxima de vint mil·límetres 

(� 25 mm) entre cotes reals i teòriques dels punts de canvis de pendent transversal, en 

comprovar perfils presos a distàncies de 20 m, com a màxim. 

- En les superfícies dels talussos d'excavació, s'admetran entrants i sortints de fins a deu 

centímetres (10cm).  

- En les excavacions per a implantació de camins realitzades en sòls, es toleraran diferències 

en cota de cinc centímetres (5 cm). 

- En cunetes.- Els pendents no variaran en més d'un 20% de les teòriques; les cotes de fons no 

variaran en més de vint mil·límetres (�25) mm en un o altre sentit; la posició en planta no variarà 

en més de deu centímetres (�10 cm) cap a dins o fora. En cap cas es produiran retencions del 

corrent. 

 

Abans de començar els treballs d'excavació, s'han de complir els requisits següents: 

- El contractista haurà preparat i presentat al Director d'Obra, per a la seva aprovació, un 

programa de desenvolupament dels treballs. 

- A la zona afectada, i en les que tenen relació amb ella, s'hauran conclòs satisfactòriament totes 

les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes estarà d'acord amb la informació continguda 

en els plànols i com ordeni el Director d'Obra, no s'autoritza la execució d'excavació alguna que, 

en totes les seves fases, no es desenvolupi amb referències topogràfiques exactes. el Director 
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d'Obra, a la vista del terreny, dels estudis geotècnics, de les necessitats de materials, o per altres 

raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, i el contractista els haurà de fer amb 

aquesta definició, sense canvi per això en el preu de la unitat d'obra. 

 

Les excavacions s'iniciaran per la part superior del desmunt, evitant realitzar eixamplaments 

posteriors. Si calgués fer algun eixamplament una vegada conclòs el desmunt, es durà a terme 

des de les caps dels talussos i mai excavant els peus. 

 

En les excavacions en roca on ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

contractista haurà d'aplicar sistemes de tall previ per aconseguir un millor acabat dels talussos i 

evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'excavar. El contractista realitzarà els estudis i 

assaigs pertinents per definir les característiques del pretall (calibre de les barrinades, separació, 

càrrega, microrretardo, ...), sotmetent-les a aprovació del Director d'Obra. 

 

En el cas de posposar les activitats d'hidrosembra i plantacions respecte de l'acabat del desmunt 

abastant entremig períodes de pluja, es procedirà a realitzar una hidrosembra preventiva contra 

l'erosió, segons les directrius de la Direcció d'Obra. 

 

El contractista, en trobar algun nivell aqüífer en el curs de les excavacions, adoptarà les mesures 

aprovades pel Director de les Obres per portar l'aigua fora de l'explanació amb la mínima erosió 

i reblaniment a la superfície d'aquella, i, si no les prengués a temps, haurà de reparar a càrrec 

seu les parts afectades per l'aigua, tan aviat es ho ordeni el Director d'Obra. 

 

G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o 
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 

 

Comprèn, a les zones que assenyali la Direcció d'Obra, la seva càrrega, transport a aplec, 

formació de cavallers i manteniment d'aquests, fins i tot sembres de lleguminoses per a 

abonament verd, la seva sega i la seva incorporació a la terra apilada. La terra vegetal s'excavarà 

amb maquinària lleugera, el pas no la sotmeti a compactació, ni la aglomeri en terrossos. Els 

cavallers i aplecs s'implantaran en els llocs i amb les condicions que indiqui la Direcció d'Obra, 

mantenint d'altures inferiors als dos metres (2 m), i amb la seva superfície lliure lleugerament 

còncava. Es disposarà de cunetes perimetrals per evitar l'abocament directe de vessaments a 

llits naturals amb excés d'aportació de fins segons les indicacions de la Direcció d'Obra. 

 

Es realitzarà atenent les prescripcions contingudes en l'article 320 del PG.3 vigent. 

 
G222 – EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 

 

G222U104 

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans 
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall previ en 
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l¡abocador 

 

1. DEFINICIÓ 

 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous. La seva execució inclou 

les operacions d'excavació, apuntalament, possibles esgotaments, anivellació i extracció del 

terreny, i el consegüent transport dels productes remoguts a abocador autoritzat o lloc 

d'utilització. 

 

S’inclouen en aquesta unitat els conceptes i les operacions següents: 

 

 L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 

fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 

amb explosius, sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 

 Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 

emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador. 

 La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

 Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

 Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

2. CLASSIFICACIÓ DE LES EXCAVACIONS EN RASES I POUS 
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Pel que fa al material a excavar, les excavacions en rases i pous sempre es consideraran com 

a: “Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca”. 

 

Es considera com a terreny sense classificar, incloent-hi roca, el que per a la seva excavació cal 

la utilització de mitjans de qualsevol tipus, inclosos mitjans mecànics potents, tipus D-10 o 

superior, retroexcavadores de gran potència i, fins i tot, explosius o martells piconadors o 

qualsevol combinació d’aquests sistemes.   

 

3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

3.1 PRINCIPIS GENERALS 

El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb l'antelació suficient, el començament de 

qualsevol excavació, a fi que aquest pugui efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny 

inalterat. El terreny natural adjacent al de l'excavació no es modificarà ni remourà sense 

autorització de la Direcció d’Obra. 

 

Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra podrà autoritzar la iniciació 

de les obres d'excavació. L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat assenyalada al 

Projecte i obtenint una superfície ferma i neta a nivell del previst al Projecte o esglaonada fins 

arribar a aquest nivell. No obstant això, la Direcció d’Obra podrà modificar tal profunditat si, a la 

vista de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar una fonamentació 

satisfactòria. 

 

Es vigilaran amb detall les franges que voregen l'excavació, especialment si al seu interior es 

realitzen treballs que exigeixin la presència de persones. El Contractista haurà de mantenir al 

voltant dels pous i de les rases una superfície de terreny lliure amb una amplada mínima d’un 

metre (1 m) . No s’abassegarà, a les proximitats de les rases o pous, materials procedents o no 

de l’excavació, ni se situarà maquinària que pugui posar en perill l’estabilitat dels talussos de 

l’excavació. 

 

També estarà obligat el Contractista a efectuar l'excavació de material inadequat per a la 

fonamentació, i la seva substitució per material apropiat, sempre que ho ordeni la Direcció 

d’Obra. 

 

Per a l'excavació de terra vegetal se seguirà allò que s'ha indicat a l'apartat 320.3.3 del PGI-10. 

 

Es prendran les precaucions necessàries per impedir la degradació del terreny de fons 

d’excavació en el interval de temps que hi ha entre l'excavació i l'execució de la fonamentació o 

de l’obra de la qual es tracti.   

 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovació. 

 

A la proposta del programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

 Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

 Longitud màxima de perforació. 

 Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

 Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició d’aquestes. 

 Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 

 Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades. 

 Esquema de detonació de les voladures. 

 Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i dels detonadors. 

 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia 

obra. 

 

L'aprovació del programa per la Direcció d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació d’obtenir 

els permisos adequats i de l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar 

perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. El Contractista haurà de prestar especial atenció a les 

mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 

 

L'aprovació inicial del programa per part de la Direcció d'Obra podrà ser reconsiderada per 

aquesta si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest 

cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un nou programa de 

voladures. 
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Se seguirà, en tot cas, allò disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat 

i salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.2 APUNTALAMENT 

 

En aquells casos en què s'hagin previst excavacions amb apuntalament, el Contractista podrà 

proposar a la Direcció d’Obra efectuar-les sense ella, explicant i justificant de manera exhaustiva 

les raons que recolzin la seva proposta. En aquesta proposta, el Contractista assenyalarà els 

pendents dels talussos, per la qual cosa tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera, filtracions d’aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, 

a les proximitats. La Direcció d’Obra podrà autoritzar aquesta modificació, sense que això suposi 

cap responsabilitat subsidiària. Si al Projecte no figuressin excavacions amb apuntalament i la 

Direcció d’Obra, per raons de seguretat, estimés convenient que les excavacions s'executessin 

amb ell, llavors podrà ordenar el Contractista la utilització d’apuntalaments.  

 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments es realitzaran per trams. 

En qualsevol cas, si encara que s’haguessin pres les mesures prescrites es produïssin 

esllavissades, tot el material que caigués a l’excavació serà extret pel Contractista, al seu càrrec. 

 

3.3 DRENATGE 

Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i 

instal·lacions auxiliars necessaris per expulsar-la. L'esgotament des de l'interior d'una 

fonamentació haurà de ser fet de manera que no provoqui la segregació dels materials que han 

de compondre el formigó de fonamentació, i en cap cas s'efectuarà des de l'interior de l'encofrat 

abans de transcorregudes vint-i-quatre hores des del formigonat. El Contractista sotmetrà a 

l'aprovació de la Direcció d’Obra els Plànols de detall i la resta de documents que expliquin i 

justifiquin els mètodes de construcció proposats. 

 

Les instal·lacions d’esgotament i la reserva d’aquestes hauran d’estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

 

3.4 TALUSSOS 

En el cas que els talussos presentin desperfectes, el Contractista eliminarà els materials 

despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions complementàries ordenades per la 

Direcció de l’Obra. Si aquests desperfectes són imputables a una execució inadequada o a 

incompliment de les instruccions de la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels 

danys originats i dels costos corresponents. 

 

3.5 NETEJA DEL FONS 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot el material desprès o fluix, i les seves esquerdes 

i fractures es reompliran adequadament. Així mateix, s'eliminaran totes les roques soltes o 

desintegrades i els estrats excessivament prims.  

 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s’han d’alterar, per la qual 

cosa s’asseguraran contra l’esponjament, l’erosió, la sequera, la gelada, procedint de immediat, 

un cop la Direcció d’Obra hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

 

Quan els fonaments es recolzin sobre material cohesiu, l'excavació dels últims trenta 

centímetres (30 cm) no s'efectuarà fins moments abans de construir aquells, i amb l'autorització 

prèvia de la Direcció d’Obra. 

 

 

4. EXCESSOS INEVITABLES 

Els sobreamples d'excavació necessaris per a l'execució de l'obra hauran d'estar contemplats 

en el Projecte o, per defecte, aprovats, en cada cas, per la Direcció d’Obra. 

 

5. TOLERÀNCIA GEOMÈTRICA D’ACABAT DE LES OBRES 

Les parets laterals de les rases i pous acabats tindran la forma i dimensions exigides als Plànols, 

amb les modificacions causades pels excessos inevitables autoritzats, i s’hauran de refinar fins 

a aconseguir una diferència en més o en menys cinc centímetres (±5 cm) respecte de les 

superfícies teòriques en el cas de tractar-se de sòls i en més vint o menys cinc centímetres (+20 

o -5 cm) en el cas que es tractés de roca. Quant al fons, cap punt quedarà per damunt de la 

superfície teòrica definida als Plànols, ni per sota en més de cinc centímetres (5 cm) per a les 

excavacions en terra, i deu centímetres (10 cm) en roca.   

 

Les sobre-excavacions no autoritzades hauran de reomplir-se d'acord amb les especificacions 

definides per la Direcció d’Obra. 
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6. CONTROL DE QUALITAT 

1. DEFINICIÓ 

 

Inclou:  

 

- totes les operacions de replanteig i materialització de referències 

- l'abalisament de la zona de treball; l'excavació, càrrega i transport dels productes excavats amb 

els equips aprovats pel Director de les Obres 

- els dispositius de drenatge i esgotament, entibacions i apuntalaments 

- el refinament del fons de les rases i pous 

- qualsevol altre mitjà auxiliar necessari per concloure els treballs amb les característiques 

exigides i en el termini programat. 

 

Es realitzarà atenent les prescripcions contingudes en l'article 321 del PG.3 Annex a l'O.C. 

326/00 de 17 de febrer de 2.000, i les enunciades en aquest Plec per a les excavacions en 

desmunts. 

 

En principi, no s'empraran explosius en cap cas. 

 

2. EXECUCIÓ 

 

El contractista haurà de mantenir una franja de terreny, d'un ample mínim d'un metre (1 m) al 

voltant de les rases i pous, totalment lliure, sense apilar materials ni situar maquinària dins d'ella, 

per no posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

 

Els dispositius de acodalament de les entibacions estaran perfectament col·locats. 

 

Les excavacions en què siguin de témer corriments del terreny, es realitzaran per batatxes, i si, 

àdhuc havent pres les mesures prescrites, es produïssin despreniments, el contractista haurà 

d'extreure quant material caigui en l'excavació. 

 

Una vegada aconseguit el fons de l'excavació es procedirà a la seva neteja i anivellació, 

suprimint qualsevol material solt o estovat, i emplenant adequadament les esquerdes i fissures, 

havent de quedar amb toleràncies respecte a la cota teòrica de vint mil·límetres ( 20 mm). 

 

Les instal·lacions d'esgotament i les de reserva estaran preparades perquè aquestes operacions 

puguin desenvolupar-se sense interrupció. Els dispositius de succió, els conductes filtrants i les 

canonades es col·locaran fora de la superfície dels fonaments. 

 

3. LLOTS TIXOTRÒPICS PER EXCAVACIONS. CONTROL DE QUALITAT 

 
3.1. Operacions de control 
 

 Control del subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme al plec 

de condicions. 

 Abans de l'inici de l'excavació, i cada vegada que variï el subministrament, es realitzaran els 

assaigs d'identificació següents: 

 Límit líquid de la bentonita 

 Densitat 

 Viscositat (con de Marsch) 

 pH 

 Durant el procés d'excavació, es realitzaran diàriament els següents controls: 

 pH del fang, amb paper indicador. 

 Viscositat (con de Marsch) 

 Densitat 

 Durant el procés de formigonat es controlarà diàriament: 

 pH del fang, amb paper indicador. 

 Viscositat (con de Marsch) 

 Percentatge de material retingut per el tamís 0,08 UNE 

 
3.2.Criteris de presa de mostra 
 
Es seguiran les instruccions de la DO i els criteris indicats a les normes d'assaig corresponents. 
 
3.3.Especificacions 
Els materials arribaran a obra acompanyats del corresponent certificat del fabricant on es 

garanteixin les condicions exigides en aquest plec. 

Estaran formats per una barreja de bentonita supersódica en aigua al 4-5% de proporció en pes. 

La suspensió serà homogènia i estable. 

 

 Característiques a les 24 hores de la fabricació (fang fresc): 
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Límit líquid de la bentonita  >= 500% 

Densitat  > 1,02 g/cm3 

               < 1,1 g/cm3 

Viscositat (con de Marsch) 32 - 35 s 

pH  8,5 <= pH <= 11 

 

 Característiques durant l’excavació: 

 

Viscositat (con de Marsch) Superior al fang fresc 

pH  8,5 <= pH <= 11 

 

 Característiques durant el formigonat: 

Viscositat (con de Marsch) < 45 s 

                                           Superior al fang fresc 

pH  8,5 <= pH <= 11 

Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050)  <= 3% 

Toleràncies del material durant el procés d'execució: 

 - Densitat  ± 0,05 g/cm3 

 - Viscositat (con de Marsch)  + 10 sg 

                                             -0 sg 

 - Contingut de sorra Nul 

 
3.4 . Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment 
No s'autoritzarà l'ús de llots que no arribin acompanyats del corresponent certificat del fabricant 

d'acord a les exigències del plec de condicions. 

Quan el fang analitzat en obra no compleixi les especificacions, s'haurà regenerar abans d'una 

altra utilització. 

 

TERRES I OBRES DE TERRA 

2.1.1.- Desmunts en terra. 

 

2.1.1.a.- Control de producció. 

 

Per cada tres mil metres cúbics (3.000 m3) excavats, o cada dia de treball si no s'arriba a la xifra 

indicada: 

 

1 presa de mostra 

1 granulometria per tamisat          NLT-104/91 

1 determinació de límits Atterberg  NLT-105-106/91 

1 proctor modificat                  NLT-108/98 

 

Per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) excavats, o cada setmana de treball, si la producció 

en ella fos inferior, 

1 CBR                                 NLT-111/87 

 

Si els materials es destinen a coronació de terraplè, per a les mateixes volums o períodes de 

temps assenyalats, es realitzaran doble nombre d'assaigs. 

 

2.1.1.b.- Control d'execució. 

 

En cada tres mil metres quadrats (3.000 m²) de fons de desmunt es realitzaran: 

1 presa de mostra 

1 granulometria per tamisat             NLT-104/91 

1 determinació de límits Atterberg  NLT-105-106/91 

1 proctor modificat                           NLT-108/98 

1 CBR                                                 NLT-111/87 

i, un cop acabada la seva compactació, o sobre la superfície preparada en un dia de treball, si 

fos inferior, 

 

5 densitats seques                             NLT-109/87 

5 humitats in situ                             NLT-110/72 

1 assaig de placa de càrrega  30 cm    NLT 357/98 

S'acceptarà el lot de superfície si: 

 

- La mitjana de les cinc densitats seques supera el valor corresponent al 100% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat; 

- Dos o menys de les densitats seques estan entre el 98% y el 100% PM; 

- Els valors de E2 y E1 compleixen que E280 Mpa,    E150 Mpa   y  E2/E12.2. 
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2.1.2.- Terraplens. 

 

2.1.2.a.- Fonament de Terraplens. 

 

Per cada cinc mil metres quadrats (5.000 m²) es realitzaran els següents assaigs d'identificació: 

 

1 presa de mostra 

1 granulometria per tamisat              NLT-104/91 

1 determinació de límits Atterberg    NLT-105-106/91 

1 Proctor modificat                            NLT-108/98 

1 CBR                                                  NLT-111/87 

 

I un cop acabada la seva preparació, sobre la mateixa superfície, o la preparada cada dia, si no 

aconseguís aquest valor: 

5 densitats seques                             NLT-109/87 

5 humitats "in situ"                          NLT-110/72 

 

S'acceptarà el lot de superfície si: 

- La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima obtinguda 

en l'assaig Proctor modificat; i 

- Dues, o menys, de les densitats seques estan entre el 95% i el 93% de la màxima obtinguda 

en l'assaig Proctor modificat. 

 

2.1.2.b.- Nucli de terraplens. 

 

Per cada quatre mil metres quadrats (4.000 m²) preparats, o sobre la superfície preparada cada 

dia, si és menor: 

 

5 densitats seques                             NLT-109/87 

5 humitats "in situ"                          NLT-110/72 

 

S'acceptarà el lot de superfície si: 

 

- La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda 

en l'assaig Proctor modificat; i 

- dos, o menys, de les densitats seques estan entre el 98% i el 96% de la màxima obtinguda en 

l'assaig Proctor modificat. 

 

2.1.2.c.- Coronació de terraplens. 

 

Es controlarà com s'ha indicat en 2.1.1.b per al fons de desmunt. 

 

G224 - ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SÒLS 
 

G22400002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques 

 

Es farà d'acord amb les indicacions de la Direcció d'Obra. 

 

G226 - TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES 
 

G226U030 Terraplenat o pedraplenat inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports 
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 

Aquestes unitats d'obra es realitzaran d'acord amb el contingut dels articles 330 i 331 del PG 3 

de l'Annex a l'OC 326/00 de 17 de febrer de 2000, amb les puntualitzacions següents: 

 

- A la coronació s'empraran sòls adequats o seleccionats, i de CBR> 10 en les condicions de 

compactació exigides. Les tongades, en cas de terraplens, s'executaran amb un gruix màxim de 

30 cm. 

- Al nucli i fonament s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, amb les mesures 

necessàries per accelerar la consolidació i minimitzar els moviments diferencials, i per protegir 

l'accés d'aigua als potencialment expansius i col·lapsables. Les tongades, en cas de terraplens, 

s'executaran amb un gruix màxim de 30 cm. i, en cas de pedraplens, amb un gruix màxim de 60 

cm. 

- Els graus de compactació i continguts d'humitat a aconseguir en les diverses parts del terraplè 

seran:  

Fonamentació.- 95% de la densitat màxima en assaig Pròctor Modificat, amb humitat entre 

l'òptima almenys dos punts percentuals i més un punt percentual (Hopt-2) <H <(Hopt + 1). 
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Nucli.- 95% de la densitat màxima en assaig Pròctor Modificat, amb humitat entre l'òptima 

almenys dos punts percentuals i més un punt percentual (Hopt-2) <H <(Hopt + 1). Si els sòls són 

inflables o col·lapsables, la humitat en el marge (Hopt-1) <H <(Hopt + 3). 

Coronació.- 100% de la densitat màxima en assaig Pròctor Modificat, amb humitat entre l'òptima 

almenys un punt percentual i més un punt percentual (Hopt-1)<H<(Hopt+1). 

 

 

G227 – ESPLANADES 
 

G227U010 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, inclòs selecció, garbellat, segons 
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o 
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil 
teòric 
 

Compliran les especificacions de l’Article 330.3 i 330.4 del PG-3 vigent. 

 

G227UA05 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment 
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, 
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i 
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol de 
l'estabilització és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, 
càrregues i transports intermedis. 
 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitant: 

 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i barreja dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humidificació i compactació de cadascuna de les 

capes. 

- Terminació de la superfície. 

- Curat i protecció superficial. 

- Tots els treballs maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Els sòls estabilitzats "in situ", han de complir el que especifica l'article 512 del PG-3 VIGENT, 

introduït per l'Ordre Ministerial FOM / 891/2004, de 1 de Març.  

 

1.-Definició 
Es defineix com a sòl estabilitzat "in situ" la barreja homogènia i uniforme d'un sòl amb calç o 

amb ciment i eventualment aigua, en la pròpia traça de la carretera, la qual convenientment 

compactada, té per objecte disminuir la susceptibilitat de l'aigua del sòl i augmentar la seva 

resistència, per al seu ús en la formació d'esplanades. 

 

L'execució d'un sòl estabilitzat in situ inclou les següents operacions: 

 

-Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 

-Preparació de la superfície existent. 

-Disgregació del sòl. 

-Humectació o dessecació del sòl. 

-Distribució de la calç o del ciment. 

-Execució de la mescla. 

-Compactació. 

-Terminació de la superfície. 

-Curat i protecció superficial. 

 

Segons les seves característiques s'estableixen tres tipus de sòls estabilitzats in situ, denominat 

respectivament S-EST1, S- EST 2 i S-EST3. Els dos primers es poden aconseguir amb calç o 

amb ciment, mentre que el tercer tipus s'ha de realitzar necessàriament amb ciment. 

 

En el present projecte es farà servir sempre S-EST3. 

 

2.-Materials 
2.1.-Ciment 

 

El ciment a emprar en la millora de la base de terraplens i del terreny en desmunts, per formar 

el sòl S-EST3, serà CEM II/B-S/32,5. 

 

2.2.- Sòl 
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2.2.1.- Condicions generals 

 

2.2.1.1.-Granulometria 

 

Els sòls a estabilitzar "in situ" amb ciment compliran, bé en el seu estat natural o bé després d'un 

tractament previ amb calç, el que indica el quadre 512.1.2 següent: 

 

QUADRE 512.1.2 

PLANAT ACUMULAT (% EN MASSA) 

Tipus de sòl estabilitzat 

amb CIMENT  

Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm) 

80 2 0,063 

S-EST1 y S-EST2 100 >20 <50 

S-EST3 100 >20 <35 

 

2.2.1.2.-Composició química 

 
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb calç o amb ciment compliran el que indica el 

quadre 512.2 adjunt: 

 

QUADRE 512.2 

Característiques Norma 
Tipus de sòl estabilitzat 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

Matèria orgànica (MO) (% en massa UNE 103204 <2 <1 <1 

Sulfats solubles (SO3)(% en massa) UNE 103201 <1 <1 <1 

 

 

2.2.1.3.-Plasticitat 

 
Els sòls que es vagin a estabilitzar in situ amb ciment compliran el que indica el quadre 512.3.2 

adjunt 

 

QUADRE 512.3.2 

Plasticitat del sòl en les estabilitzacions amb ciment 

Característiques Norma S-EST2 y S-EST3 

Límit Líquid (LL) UNE 103103 <=40 

Índex de plasticitat (IP) UNE 103104 <=15 

 

 

3.- Tipus i composició del sòl estabilitzat 
 
El contingut de calç o de ciment del sòl estabilitzat, la capacitat de suport i densitat hauran de 

complir el que indica el quadre 512.4 adjunt  

 

QUADRE 512.4 

ESPECIFICACIONS DEL SÒL ESTABILITZAT IN SITU 

Característiques Unitat Norma 
Tipus de sòl estabilitzat 

S-EST1 S-EST2 S-EST3 

Contingut de cal o 

de ciment 

% en massa de sòl 

sec 

 >=2 >=3 >=3 

Índex CBR a set 

dies * 

 UNE 103502 >=6 >=12 >=12 

Compressió simple, 

a 7 dies * 

Mpa NLT-305 - - >=1,5 

Densitat (Proctor 

modificat) 

% de la densitat 

màxima 

UNE 103501 >95 >97 >98 

(*)Per la realització de aquests assajos, les provetes es compactaran amb la densitat especificada en la 

fórmula de treball. 

 
El sòl a estabilitzar no presentarà seient en l'assaig de col·lapse (NLT-254) ni inflament en 

l'assaig d'expansió (UNE 103601). 

 

Si el sòl que es vagi a estabilitzar presentarà inflament o col·lapse en els assajos esmentats, es 

comprovarà que aquest desapareix a terra estabilitzat en assajos realitzats a les vint hores (24 

h) de la seva barreja amb el conglomerant. Si a aquesta edat seguís presentant inflament o 

col·lapse es repetiran els assajos als tres dies (3 d) o als set dies (7d) 

 

El director de l'Obres haurà de fixar els assajos, d'entre els proposats pel Contractista, per 

determinar la inalterabilitat de sòl estabilitzat. 

 

En els sòls estabilitzats amb calç, en la fabricació de les provetes per a la realització de l'assaig 

Proctor modificat (UNE 103501) entre la barreja del sòl amb calç i la compactació haurà de 

transcórrer un temps semblant al previst per aquestes mateixes operacions en el procés 

d'execució de les obres. 
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El sòl estabilitzat in situ amb ciment haurà de tenir un termini de treballabilitat, d'acord amb la 

norma UNE 41240, que permeti completar la compactació d'una franja abans que hagi finalitzat 

el termini en la franja adjacent estabilitzada prèviament, no podent ser inferior a que indica el 

quadre 512.5 adjunt: 

 

QUADRE 512.5 

Termini mínim de treballbilitat (Tpm) del sòl estabilitzat in situ amb ciment 

Tipus d’Obra Tpm (minuts) 

Amplada completa 120 

Per franges 180 

 

4.- Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
No es podrà utilitzar en l'execució dels sòls estabilitzats in situ amb calç o amb ciment cap equip 

que no hagi estat prèviament aprovat pel Director de les Obres, després del tram de proves. 

 

Excepte justificació en contra, per a les carreteres amb categoria de trànsit pesant T00 a T1 o 

quan la superfície a tractar sigui superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2) serà 

preceptiu l'ús d'equips que s'integren en una sola màquina les operacions de disgregació , 

dosificació i distribució de calç o del ciment i de l'aigua, i de barreja. 

 

A 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 permetessin l'ús de l'equip que normalment s'estigués 

utilitzant s'empraran els mitjans adequats a cada cas, de manera que les característiques 

obtingudes no difereixin de les exigides en les altres zones. 

 

5.-Execució de les obres 
 
5.1.-Estudi de la fórmula de treball 

 

L'estabilització no podrà iniciar sense que el director de les obres hagi aprovat la seva fórmula 

de treball, previ estudi en laboratori i comprovació en el tram de proves, la qual haurà 

d'assenyalar: 

 

* La dosificació de conglomerant, la qual no ha de ser inferior a la mínima fixada en el quadre 

512.4 

* El contingut d'humitat del sòl en el moment de la seva barreja amb la calç o amb el ciment, 

segons la norma UNE 103300. 

* La humitat de compactació, segons la norma UNE 103300. 

* La compacitat a obtenir, mitjançant el valor mínim de la densitat que haurà de complir el fixat 

en el quadre 512.4 

* L'índex CBR a set dies (7d) els valors han de complir les limitacions del quadre 512.4 

* El termini de treballabilitat en el cas de l'estabilització amb ciment, el valor ha de complir el que 

indica el quadre 512.5 

 

Si la marxa de les obres ho aconsellés, el director de les mateixes podrà modificar la fórmula de 

treball, justificant-ho degudament mitjançant els assajos oportuns, però respectant la dosificació 

mínima, i si escau, el CBR mínim o la resistència mínima a compressió simple a set (7) dies 

fixats per aquest Plec de prescripcions tècniques particulars. S'estudiarà i aprovarà una altra 

fórmula de treball en el cas que variïn la procedència del ciment o les característiques del sòl a 

estabilitzar. 

 

La tolerància admissible, respecte a la fórmula de treball, del contingut d'humitat del sòl 

estabilitzat en el moment de la seva compactació, serà de dos punts (� 2%) respecte a la humitat 

òptima definida en l'assaig Proctor modificat. 

 

5.2.- Preparació de la superfície existent 

 

Si el sòl que es va a estabilitzar fora en la seva totalitat d'aportació, com és el cas del present 

projecte, s'haurà de comprovar, abans d'estendre'l, que la superfície subjacent tingui la densitat 

exigida i les rasants indicades en els Plànols, amb les toleràncies d'aquest Plec. 

 

Si a la superfície del sòl a estabilitzar "in situ" existissin defectes o irregularitats que excedissin 

dels tolerables, segons el parer del Director de les Obres, es corregiran segons les seves 

instruccions. 

 

5.3.- Disgregació del sòl 
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No procedeix l'operació de disgregació ja que tot el sòl a estabilitzar procedeix de jaciments dels 

voltants de l'obra o de abassegaments de sòl sobrant de l'excavació. 

 

 

 

5.4.- Humectació 

 

L'aigua necessària s'afegirà acord es faci la barreja fins a aconseguir la humitat fixada a la 

fórmula de treball. Es tindran en compte les precipitacions i evaporacions d'aigua que puguin 

tenir lloc durant la realització dels treballs. L'aigua s'afegirà uniformement, i s'ha d'evitar que 

s'acumuli a les empremtes deixades per l'equip d'humectació. 

 

5.5.-Distribució de la calç o del ciment 

 

La calç o el ciment es distribuiran uniformement amb la dosificació establerta, per mitjà d'equips 

mecànics. Només en zones de reduïda extensió no accessibles a aquests equips podrà el 

Director de les Obres autoritzar la distribució manual. Per això els sacs de ciment es col·locaran 

sobre terra formant una quadrícula de costats aproximadament iguals, corresponents a la 

dosificació aprovada; un cop oberts els sacs, el seu contingut serà distribuït ràpida i 

uniformement mitjançant rastells manuals o arrossegant de pues remolcades. 

 

El ciment estesa que hagués estat desplaçat es reemplaçarà abans de la barreja. 

 

5.6.-Execució de la barreja 

 

La barreja d'obtenir una dispersió homogènia al terra del conglomerant aplicat, el que es 

reconeixerà per un color uniforme i l'absència de grumolls de ciment. Tot el conglomerant s'haurà 

barrejar amb el terra abans d'haver transcorregut una hora (1h) des de la seva aplicació. El 

material estabilitzat amb ciment no podrà romandre més de mitja hora (1 / 2h) sense que es 

procedeixi a l'inici de la compactació. 

 
5.7.-Compactació 

 

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu gruix, i el seu grau 

d'humitat serà el corresponent al de l'òptima de l'assaig Proctor modificat amb les toleràncies 

admeses en l'apartat 512.5.1 del PG-3 i no haurà diferir en més de dos (2) punts percentuals de 

la fixada en la fórmula de treball. Si tot i això al compactar es produïssin fenòmens d'inestabilitat 

o enrotllament, s'ha de reduir la humitat per nova barreja i / o oreig fins que deixin de produir-se. 

 

La compactació es continuarà fins a aconseguir la densitat especificada en la fórmula de treball. 

En la seva fase final s'evitarà sobrecarregar el sòl estabilitzat in situ amb compactadors massa 

pesats. 

 

Durant la compactació, la superfície del sòl estabilitzat in situ es conformarà fins arribar a les 

rasants i perfils assenyalats en els Plànols, amb les toleràncies establertes en el present Plec. 

Si aquesta superfície presenta irregularitats, empremtes o discontinuïtats inadmissibles, segons 

el parer del Director de les Obres, haurà escarificar-se lleugerament, recompactant una altra 

vegada la zona afectada, prèvia addició de l'aigua necessària. Un cop acabada la compactació 

no es permetrà recreixement algun. 

 

5.8.-Terminació de la superfície 

 

Acabada la compactació, no es permetrà la seva recreixement. No obstant això per al sòl 

estabilitzat amb calç, i per al sòl estabilitzat amb ciment sempre que estigui dins del termini de 

treballabilitat de la mescla, es podrà fer un refinament amb motoanivelladora fins a aconseguir 

la rasant i secció definides veuen els plànols de projecte. 

 

Els materials procedents de refinació han de ser retirats a abocador segons el que disposa la 

legislació vigent sobre medi ambient. 

 

5.9.-Execució de juntes 

 

Les juntes de treball es disposaran de manera que la seva vora quedi perfectament vertical, i 

per a això retallar la part precisa de la zona ja acabada. 

 

En estabilitzacions amb ciment es disposaran juntes transversals de treball on el procés 

constructiu s'interrompés més del temps de treballabilitat de la mescla.  

 

5.10.-Curat i protecció superficial 

 

La superfície del sòl estabilitzat in situ s'ha de mantenir humida durant un període mínim de set 

(7) dies a partir de la seva acabat. Per a això haurà de regar amb la deguda freqüència i, a partir 

que hagin transcorregut quatre hores (24 h) del final de les operacions d'acabat, disposar un reg 
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de curat segons s'especifica a l'article 532 "Regs de curat" del present Plec , mentre la superfície 

es trobi encara humida. 

 

Quan la capa de sòl estabilitzat no constitueixi la coronació de l'esplanada, podrà prescindir del 

reg de curat sempre que es mantingui la superfície humida durant un període mínim de tres a 

set dies (3 a 7 d) a partir del seu acabament, i prèvia autorització del director de les Obres. 

 

Si es preveu la possibilitat de gelades dins d'un termini de set dies (7d) a partir de l'acabament, 

el sòl estabilitzat haurà de protegir contra aquelles, seguint les instruccions del Director de les 

Obres. 

 

6.-Tram de prova 
 

Abans d'iniciar-se l'estabilització in situ amb calç o amb ciment serà preceptiva la realització d'un 

tram de prova, que es realitzarà amb l'gruix i fórmula de treball prescrits i emprant els mateixos 

mitjans que vagi a utilitzar el Contractista per a l'execució de les obres . 

 

Així mateix es verificarà mitjançant preses de mostres, la conformitat del sòl estabilitzat amb les 

condicions especificades sobre humitat, gruix d'estabilització,, granulometria, contingut de calç 

o de ciment i altres requisits exigits. 

 

El director de les obres ha de fixar la longitud del tram de prova, que no podrà ser inferior a cent 

metres (100 m). El director de les obres determinarà si és acceptable la seva realització com a 

part integrant de la unitat d'obra definitiva. 

 

Durant l'execució del tram de prova s'analitzaran els aspectes següents: 

 

* Correlació, si escau, entre els mètodes de control de dosificació de conglomerant establerts en 

els Plecs de Prescripcions Tècniques i altres mètodes ràpids de control. 

 

* Correlació, si escau, entre els mètodes de control d'humitat i densitat "in situ" i de dosificació 

de ciment establerts en els Plecs de prescripcions tècniques i altres mètodes ràpids de control 

com ara isòtops radioactius, carbur de calci, picnòmetre d'aire , etc. 

 

* Es comprovarà en la barreja la precisió dels sistemes de dosificació de la calç o del ciment i de 

l'aigua i, si escau, de les addiccions. 

 

* S'establiran les relacions entre humitat i densitat assolides 

 

* S'establiran les relacions entre ordre i nombre de passades dels compactadors i la densitat 

assolida. 

 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les Obres definirà: 

 

* Si és acceptable o no la fórmula de treball. En el primer cas es podrà iniciar l'execució de 

l'estabilització; en el segon haurà de proposar les actuacions a seguir (estudi de nova fórmula, 

correcció parcial de la assajada, correccions dels sistemes de dosificació, etc.). 

 

* Si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. En el primer cas, aprovarà la 

seva forma específica d'actuació; en el segon cas, el Contractista haurà de proposar nous 

equips, o incorporar equips suplementaris. 

 

7.-Especificacions de la unitat acabada 
 

7.1.-Resistència, densitat i capacitat de suport 

 

El sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment ha de complir el que especifica el quadre 512.4. 

segons el tipus de sòl i la categoria d'esplanada que es pretengui aconseguir. 

 

Addicionalment, en la capa superior de les emprades en la formació de les esplanades el valor 

del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega (NLT-357) serà 

superior a l'especificat en quadre adjunt 512.6. la determinació s'ha de dur a terme 

transcorreguts entre catorze dies (14d) i vint dies (28D) des de l'execució. 

 

QUADRE 512.6 

Valor mínim del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega en funció del tipus de 

sòl estabilitzat 

Tipus de sòl estabilitzat S-EST1 S-EST2 S-EST3 
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Ev2 (Mpa) 60 120 300 

 

El director de les obres podrà autoritzar la substitució de l'assaig descrit en la NLT-357 per altres 

procediments de control sempre que disposi de correlacions fiables i contrastades entre els 

resultats dels dos assaigs.  

 

7.2.-Terminació, rasant, amplada i gruix 

 
La capa estabilitzada acabada ha de presentar un aspecte uniforme, exempta de segregacions 

i d'ondulacions i amb els pendents adequades. 

 

La rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni quedar per 

sota d'ella, en més de vint mil·límetres (20 mm) en estabilitzacions in situ per a la consecució 

d'esplanades. 

 

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplada de la capa estabilitzada, que en cap cas ha de 

ser inferior, ni superar en més de deu centímetres (10 cm) a l'establerta en els Plànols de 

seccions tipus. 

 

El gruix de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els plànols de 

seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons l'apartat 512.10.3 del PG-3 

 

7.3.-Regularitat superficial 

 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, de estabilitzacions in situ de capes 

per a la formació d'esplanades E3 de les categories de trànsit pesant T00 i T0 ha de complir el 

fixat en el quadre 512.7. 

 

QUADRE 512.7 

Percentatge d’hectòmetres IRI (dm/hm) 

50 < 3,0 

80 < 4,0 

100 < 5,0 

 

8.-Limitacions de l'execució 
 

Les estabilitzacions in situ amb calç o amb ciment no es podran iniciar quan la temperatura 

ambient, a l'ombra, sigui inferior a cinc graus centígrads (5ºC), i hi hagi fundat temor de gelades. 

El director de les obres podrà rebaixar aquest límit a dos graus centígrads (2ºC) si la temperatura 

ambient tingués tendència a augmentar, havent de suspendre els treballs quan la temperatura 

descendeixi per sota del límit primitiu. Quan es produïssin gelades dins d'un termini de set (7) 

dies a partir de la seva estabilització "in situ" amb ciment, el sòl haurà de protegir contra aquelles 

segons les instruccions del director de les obres. 

  

No es podrà estabilitzar in situ amb calç o amb ciment quan la temperatura ambient a l'ombra 

sigui superior als trenta-cinc graus centígrads (35ºC). 

 

Amb pluges lleugeres es podran realitzar normalment les operacions d'aportació de ciment, 

mescla, compactació i acabat. Quan la força del vent sigui excessiva, segons el parer del Director 

de les obres, no es podrà aplicar ciment. 

 

Tota quantitat de ciment aplicada s'ha de barrejar amb el terra abans que hagi transcorregut una 

(1) hora a partir de la seva aplicació. La humitat fixada a la fórmula de treball s'haurà d'aconseguir 

abans que hagin transcorregut dos (2) hores a partir de l'aplicació del ciment. La barreja no podrà 

romandre més de mitja (1/2) hora sense que es procedeixi a la seva compactació i acabat, o a 

una nova remoció i barreja. 

 

La compactació s'ha de acabar abans que hagin transcorregut quatre (4) hores de la incorporació 

del ciment al sòl, termini que el Director de les obres podrà rebaixar a tres (3) hores quan la 

temperatura ambient sigui superior a trenta graus centígrads (30ºC) . L'acabat s'ha d'incloure 

abans que hagin transcorregut dos (2) hores des del començament de la compactació. 

 

Mentre no s'hagin acabat la compactació, acabat i curat del sòl estabilitzat in situ amb ciment 

haurà de prohibir l'acció de tot tipus de circulació que no sigui imprescindible per a aquestes 

operacions. Un cop executat el reg de curat, no podran circular sobre ell vehicles lleugers en els 

tres (3) primers dies, ni vehicles pesats en els set (7) primers dies, excepte amb autorització 

expressa del Director de les Obres establint prèviament una protecció del reg de curat mitjançant 

una capa de sorra o terra la dotació no ha d'ultrapassar els 6 litres per metre quadrat (6 l / m²), i 

que haurà de ser completament retirada per escombrat abans d'executar una altra unitat d'obra 

sobre el sòl estabilitzat in situ amb ciment. 

 

9.-Control de qualitat 
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9.1.-Control de procedència 

 

9.1.1.-Cal 

  

Segons l'article 200 del PG-3. 

 

9.1.2.-Ciment 

 

Segons l’article 202 del PG-3. 

 

9.1.3.-Sòl 

 

Abans de l'inici de l'estabilització in situ, s'ha d'identificar cada tipus de sòl, determinant la seva 

aptitud. 

 

De cada tipus de sòl, i sigui quina sigui la quantitat del mateix a estabilitzar, s'assajaran com a 

mínim quatre (4) mostres, afegint-se una (1) més per cada cinc mil metres cúbics (5000 m3), o 

fracció, d'excés sobre vint mil metres cúbics (20.000 m3) de sòl a estabilitzar. 

 

Sobre cada mostra es realitzaran els següents assaigs: 

 

* Granulometria per tamisat, segons la norma UNE 103101. 

* Límit Líquid i Índex de Plasticitat, segons les normes UNE 103103 i UNE 103104 

respectivament. 

* Contingut de matèria orgànica, segons la norma UNE 103204. 

* Contingut de sulfats solubles (expressats en SO3), segons la norma UNE 103201. 

 

En el present projecte per tractar-se d'estabilització de sòl tolerable (0) es realitzaran també els 

assajos: 

 

* Assaig de col·lapse, segons la NLT-254 

* Assaig d'inflament segons la UNE 103601 

 

9.2.- Control d'execució 

 

Es realitzaran els següents assaigs: 

 

Per cada lot dels definits en l'article 512.9.3 del PG-3 es prendran cinc (5) mostres aleatòries del 

sòl acabat barrejat amb la calç o amb el ciment sobre les quals es determinarà l'índex CBR a set 

dies (7d) segons les norma UNE 103502 per als sòls S-EST1 i S-est2. 

 

Per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) de sòl estabilitzat in situ amb calç o amb ciment, o 

una (1) vegada a la setmana si s'estabilitzés menor quantitat, es realitzarà un assaig Proctor 

modificat de la mescla, segons la UNE 103501. 

 

9.3.-Control de recepció 

 

Es considerarà com a lot de recepció, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti 

d'aplicar els quatre (4) criteris següents a una (1) sola capa de sòl estabilitzat in situ amb calç o 

ciment: 

 

* Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

* Tres mil cinc-cents metres quadrats (3500 m2) de calçada. 

* La fracció construïda diàriament 

* La fracció construïda amb el mateix material, de la mateixa procedència, i amb el mateix equip 

i procediment d'execució. 

 

A més de l'anterior, per a la capa de sòl estabilitzat amb ciment S-est2, que és la capa de 

coronació de l'esplanada, s'exigirà la deflexió patró màxima (Norma 6.3 IC Rehabilitació de 

Ferms) mesura entre els catorze (14) i vint (28) dies des de la seva posada en obra d'acord amb 

el quadre 512.8. 

 

QUADRE 512.8 

Reflexió patró 

Categoria d’explanada E3 

Deflexió patró ( 10-2 mm) <=125 

 

 

10.-Criteris d'acceptació o rebuig del lot 
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10.1.-Densitat 

 

Per cada lot la densitat mitjana obtinguda no podrà ser inferior a l'especificada en el quadre 

512.4 i no més de dos (2) mostres podran presentar resultats individuals de fins a dos (2) punts 

percentuals per sota de la densitat especificada. 

 

Els assajos de determinació d'humitat tindran caràcter indicatiu i no constituiran, per si sols, base 

per a l'acceptació o rebuig. 

 

En el cas que la densitat mitjana obtinguda és inferior al valor especificat en el quadre 512.4, es 

procedirà de la manera següent: 

 

* Si la densitat mitjana és inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada per a 

cada tipus de material en el quadre 512.4, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al 

lot controlat i es reposarà amb un material acceptat pel Director de les Obres, a compte del 

Contractista. 

 

   * Si la densitat mitjana no sigui inferior en tres punts percentuals (3%) a la densitat especificada 

per a cada tipus de material en el quadre 512.4, s'aplicarà una penalització econòmica del deu 

per cent (10%) a la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

 

Per a la realització d'assajos d'humitat i densitat "in situ" podran utilitzar-se, si el Director de les 

Obres ho accepta, mètodes ràpids no destructius, com ara isòtops radioactius, carbur de calci, 

picnòmetre d'aire, etc., sempre que mitjançant assaigs previs s'hagi determinat una 

correspondència raonable entre aquests mètodes i les normes NLT-102/72 y 109/72. 

 

10.2.-Resistència. 

 

Per cada lot la mitjana dels índexs CBR, o de la resistència a compressió simple en el cas de 

sòl S-EST3, no ha de ser inferior a l'especificada en el quadre 512.4 i cap resultat individual 

podrà ser inferior a aquest valor en més de un vint per cent (20%). 

 

En el cas que la mitjana dels índexs CBR o de la resistència és inferior al valor especificat, es 

procedirà de la manera següent: 

 

* Si el resultat obtingut és inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat 

en el quadre 512.4, s'aixecarà la capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es 

reposarà amb un material acceptat pel Director de les Obres, a compte del Contractista. 

 

* Si el resultat obtingut no és inferior al noranta per cent (90%) del valor de referència especificat 

en el quadre 512.4, s'aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de 

sòl estabilitzat corresponent al lot controlat. 

 

10.3.-Gruix 

 

El gruix mitjà obtingut no haurà de ser inferior a l'especificat en els Plànols de seccions tipus. No 

més de dos (2) individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats inferiors al 

especificat en un deu per cent (10%). 

 

En el cas que el gruix mitjà obtingut sigui inferior a l'especificat, es procedirà de la manera 

següent: 

 

* Si el resultat obtingut és inferior al vuitanta per cent (80%) del valor especificat, s'aixecarà la 

capa de sòl estabilitzat corresponent al lot controlat i es reposarà amb un material acceptat pel 

Director de les Obres, a compte del Contractista. 

 

* Si el resultat obtingut no és inferior al vuitanta per cent (80%) del valor especificat en, es podrà 

admetre sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional corresponent a la 

capa superior per compte del Contractista. 

  

No es permetrà en cap cas el recreixement en capa prima. 

 

10.4.- Rasant 

 

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols del 

Projecte no excediran de les toleràncies especificades a l'apartat 512.7.2 del PG-3, ni existiran 

zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui sobrepassada per defecte i no hi hagi 

problemes d'entollament, el director de les obres podrà acceptar la superfície sempre que la 

capa superior a ella compensi la minva amb el gruix addicional necessari, sense increment de 

cost per a l'Administració. Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest es corregirà per 

compte del Contractista, sempre que això no suposi una reducció de l'gruix de la capa per sota 

del valor especificat en els Plànols.  
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10.5.- Regularitat superficial 

 Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran 

dels límits establerts en l'apartat 512.7.3 del PG-3. Si no ocorregués així, es procedirà 

de la següent manera: 

 • Si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es corregiran els 

defectes mitjançant refinació i recompactació per compte del Contractista. En el cas de 

les estabilitzacions amb ciment, el refinament i la recompactació només es pot fer si 

s'està dins del termini de treballabilitat. Si s'hagués ultrapassat aquest termini, es 

demolirà i reconstruirà totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions del 

director de les obres. 

 • Si és en menys d'un deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%).  

 

 

G228 – REBLIMENT I PICONATGE D’ELEMENTS LOCALITZATS 
 

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de 
la pròpia obra, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i compactació 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil 
teòric.   
 

G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i 
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric 
 

 

 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació de sòls, procedents d'excavacions o 

préstecs, en reblerts de rases, extradós d'obres de fàbrica, fonamentació o suport d'estreps o 

qualsevol altra zona, que per la seva reduïda extensió, compromís estructural o una altra causa 

no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb què es porta a terme l'execució 

de la resta del reblert, o bé exigeixi una atenció especial en la seva construcció. 

La seva execució comprèn les operacions següents: 

Preparació de la superfície de suport del reblert localitzat. 

Extensió d'una capa. 

Humectació o dessecació d'una capa. 

Compactació d'una capa. 

Les tres últimes operacions es reiteraran totes les vegades que siguin necessàries. 

No es consideren inclosos dins d’aquesta unitat els reblerts localitzats de material amb missió 

específica drenant, als que fa referència un altre apartat del present Plec. 

Es tindrà en compte el prescrit pel PG-3. 

 

2. GRAU DE COMPACTACIÓ 

Excepte justificació en contra, la densitat seca després de la compactació a especificar en aquest 

Plec serà, en la última capa no inferior al cent per cent (100%) de la màxima obtinguda a l’assaig 

Próctor modificat i, a la resta de les zones, al noranta cinc per cent (95%) de la mateixa. 

En tot cas la densitat obtinguda haurà de ser igual o major que la de les zones contigües del 

reblert. 

 

3. EXTENSIÓ DE LES CAPES 

El gruix màxim de les capes, mesurat després de la compactació, serà de vint-i-cinc centímetres, 

(25 cm), que es podrà augmentar en obra, per la Direcció d’Obra, si amb els mitjans disponibles 

s’obté el grau de compactació exigit. En tot cas, s’ha de tenir en compte en relació amb el 

material a utilitzar, que el gruix de la capa ha de ser superior a tres mitjos (3/2) de la grandària 

màxima d’aquest. 

 

4. CONTROL DE COMPACTACIÓ 

En el cas de reblerts localitzats en extradós d’obra de fàbrica, abans de col·locar l’esplanada 

definitiva s’estabilitzaran els assentaments diferencials posteriors a la construcció del reblert. Es 

considerarà que aquests assentaments diferencials s’han estabilitzat quan la diferència entre els 

assentaments absoluts de dos punts de l’eix de la última capa del reblert que distin 20 m 

mesurats en un interval de 3 mesos, en època de pluges, sigui inferior als límits indicats a la 

taula corresponent del PG-3. 

 

 

 

5. TOLERÀNCIA GEOMÈTRICA D’ACABAT D’OBRES 

En el cas de reblerts localitzats en extradós d’obra de fàbrica, a la coronació del reblert localitzat 

es disposaran estaques de refinat al llarg de l'eix i en ambdós costats, amb una distància entre 
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perfils transversals no superior a tres metres (3 m), i anivellades amb precisió mil·limètrica 

d'acord amb els Plànols. Entre estaques, els punts de la superfície de coronació no estaran, en 

cap punt, per damunt de la superfície teòrica definida per les estaques, ni quedaran per sota 

d’aquesta en més de tres centímetres (3 cm). 

 

La superfície acabada no haurà de variar en més de quinze mil·límetres (15 mm), quan es 

comprovi amb la regla de tres metres (3 m) estàtica segons la norma NLT-334 aplicada tant 

paral·lelament com normal a l'eix de la carretera. Tampoc podrà haver-hi zones capaces de 

retenir aigua. 

 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies esmentades seran corregides pel 

Contractista al seu càrrec, d'acord amb el que assenyala aquest Plec. 

 

6. REBLERTS DE RASES PER A INSTAL·LACIÓ DE CANONADES 

 

Es tindrà en compte l’esmentat a l’apartat corresponent a aquest capítol del PG-3. 

 

Excepte justificació en contra, es considera adient, per evitar posteriors assentaments 

diferencials, omplir amb formigó l’espai entre el tub i el terreny natural fins, com a mínim, la part 

superior del tub o la que sigui necessària per condicionaments resistents. En el cas de reblerts 

es construirien els mateixos fins al nivell previst per l’ompliment amb formigó i posteriorment 

s’excavaria la rasa. En cas de que no es consideri factible aquesta solució, s’indicarà: 

A la zona baixa el reblert serà de material no plàstic, preferentment granular, i sense matèria 

orgànica. La grandària màxima admissible de les partícules serà de cinc centímetres (5 cm), i 

es disposaran en capes de quinze a vint centímetres (15 a 20 cm) de gruix, compactades 

mecànicament fins a aconseguir un grau de compactació no menor del noranta-cinc per cent 

(95%) del Próctor modificat segons UNE 103501.  

 

A la zona alta de la rasa el reblert es realitzarà amb un material que no produeixi danys a la 

canonada. La grandària màxima admissible de les partícules serà de deu centímetres (10 cm) i 

es col·locarà en capes paral·leles a la coronació del reblert, fins a aconseguir un grau de 

compactació no menor del cent per cent (100%) del Próctor modificat, segons UNE 103501. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT 

 

A. CONTROL DE MATERIALS 
 

A.1.Operacions de control 

 Abans de començar el farciment, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 

d'identificació del material: 

 Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3. 

 Determinació dels límits de Atterberg  (NLT-105 y NLT-106 / UNE 103-103 y UNE 103-

104), cada 2500 m3. 

 Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3. 

 Assaig Proctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3. 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3. 

En el cas de farcits de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions 

específiques indicades en el plec, cada 2500 m3: 

 Resistivitat elèctrica 

 Contingut d'ió clor (Cl-) 

 Contingut de sulfats solubles (SO4-) 

 Determinació del PH d'un sòl 

 Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Proctor Modificat (NLT-108 

/ UNE 103-501) com a referència al control de compactació. 

 

A.2. Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran les instruccions de la DO i els criteris de les normes de procediment indicades en 

cada assaig. 

A.3.Especificacions 
Terres naturals procedents d'excavació o d'aportació. 

Classificació de les terres utilitzables (PG3): 

Terres tolerables: 

Contingut de pedres de D > 15 cm  <= 25% en pes 

S'han d'acomplir una de les següents condicions: 

     a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 40 

     b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105) < 65 

         Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106) > (0,6 x L.L. - 9) 

Densitat del Proctor normal (NLT-107)  1,450 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 3 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 2% 

 

Terres adequades: 

Elements de mida superior a 10 cm  Nul 
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Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  < 35% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  < 40 

Densitat del Proctor normal (NLT-107)  1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) > 5 

Inflament dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  < 2% 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) < 1% 

Terres seleccionades: 

Elements de mida superior a 8 cm  Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  < 25% 

Límit líquid (L.L.) (NLT-105)  < 30 

Índex de plasticitat (NLT-105 y NLT-106) < 10 

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN) > 10 

Inflament dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) Nul 

Contingut de matèria orgànica (NLT-118) Nul 

Quan el farciment pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades. 

Característiques addicionals: 

Estreps: 

Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 

Farcits de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra. 

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un assaig 

de granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és menor de 

10%, o si estant comprès entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del material, mesurat 

en tensions efectives en un assaig triaxial CU és superior a 25º. 

Diàmetre màxim <= 250 mm 

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.)   5000 m x Ohms 

Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 mx Ohms i els d'origen 

industrial podran ser utilitzats si es compleixen les condicions següents: 

- Contingut ió clor (Cl-)  < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

                                         < 500 p.p.m. (obres inundables) 

- Contingut ió sulfats solubles (SO4-)  < 1000 p.p.m. (obres no inundables) 

                                                               < 500 p.p.m. (obres inundables) 

Ph  entre 5 i 10 

 

Subministrament i emmagatzematge: en camió bolquet i s'han de distribuir en munts uniformes 

en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les a llarg del mateix dia i de manera que no 

s'alterin les condicions de les mateixes. 

A.4. Interpretació dels 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 del reblert. 

 
B.CONTROL D’EXECUCIÓ 
B.1.Operacions de Control. 

 Inspecció visual de la base sobre la que se assentarà el reblert. 

 Inspecció visual del material durant la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 

 Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient. 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 

250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i almenys una vegada per capa de 

farciment. A la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 Presa de coordenades i cotes a cada costat i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del 

reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

 Inspecció visual per detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 

B.2. Criteris de presa de mostres. 
Es seguiran els criteris que en cada cas indiqui la DO En general, els punts de control de densitat 

i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la 

secció transversal de la tongada. En el cas de farcits d'estreps o elements en els que es pugui 

produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 

uniforme, a 50 cm dels paraments. 

 

B.3.Especificacions 
Condicions generals: 

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base del farcit. 

Els pous i forats que apareguin s'han d'omplir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
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En les esplanades s'han de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 

50 t. 

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han 

de sanejar d'acord amb les instruccions de la DO 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

El material utilitzat s'ha d'emmagatzemar i utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades amb pols, per contacte amb 

la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Han d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En 

particular, cal disposar dels resultats dels assajos per comprovar que s'ha arribat a la densitat 

de compactació requerida. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 

entre ells una superfície contínua de separació. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat, o s'ha 

de escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 

l'adequada. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2 ° C. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 

barreja de materials secs, calç viva o d'altres procediments adequats. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 

sòls adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d'elasticitat 

corresponent al segon cicle de l'assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà amb 

el de les capes de terraplè adjacents. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, han de donar-se al final unes passades sense 

aplicar vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

Gruix de les tongades <= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planeïtat ± 20 mm/3 m 

- Nivells  ± 30 mm 

Estreps i murs: 

Abans de procedir al farciment i compactació del extradós dels murs, cal realitzar el farciment i 

compactació del terreny natural davant del mur per tal d'evitar possibles desplaçaments. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

En el cas d'estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les 

condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, mesurats perpendicularment 

al parament de l'estrep 

. 

Densitat de la compactació: 

 - En estreps   100% PM 

 - en el resta dels casos   95% PM 

 Farcit de murs prefabricats ancorats al terraplè: 

El farciment darrere de les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 

No es pot muntar una filada de plaques noves fins que la inferior no tingui col·locades les 

armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de 

gruix, compactada. 

Abans de començar el farciment, s'han de calçar les plaques de la primera fila per evitar 

qualsevol moviment. 

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les 

plaques. 

Els camions no han de circular a menys de 2 m de parament. 

No s'utilitzaran màquines amb cadenes en contacte directe amb les armadures. 

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància d'1 m del parament. La 

compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades 

manualment. 

Rases i Fonaments: 

Compactació del reblert de fonaments 

de petites obres de fàbrica  98%  del PM 

Altres casos  95 % del PM 

 

B.4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No es podrà iniciar l'execució del reblert fins que no s'hagin corregit els defectes observats a la 

base d'assentament. 
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Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels farcits, tant a nivell de materials com per l'estès dels 

mateixos. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podrà admetre 

un màxim d'un 40% de punts el resultat estigui un 2% per sota del valor especificat, sempre que 

la mitjana del conjunt compleixi amb l'especificació. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 

que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 

establertes en el plec de condicions, o si no, el que indiqui la DO 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial. 

 

MATERIALS FILTRANTS 

Es prendrà una mostra dels sòls que han d'envoltar, i es determinarà la seva granulometria per 

tamisat. (NLT 104/91). 

 

Igualment, es prendrà una mostra del material proposat pel Contractista, i es determinarà la seva 

granulometria per tamisat. (NLT 104/91). 

 

S'admetrà l'ús del material filtre si, simultàniament, compleix les condicions següents: 

  

4 5 55 5 25 2015

85
. .    

D
d

            D
d

              D
d

               D
d

15

15

50

50

60

10  
Sent   

Di la mida del gra de material filtre superat només pel "i%" d'aquest, i 

di la mida del gra de sòl superat només pel "i%" d'aquest. 

TOT-Ú ARTIFICIAL. 

2.6.1.- Control de procedència. 

 

Es prendran quatre (4) mostres de cada procedència proposta. A cada mostra es realitzaran els 

següents assaigs: 

- 1 humitat natural (NLT-102/91). 

- 1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91). 

- 1 Proctor Modificat (NLT-108/98). 

- 1 Equivalent de sorra (NLT-113/87). 

- 1 CBR (NLT-111/87). 

- 1 Desgast Los Ángeles (NLT-149/91). 

- 1 Coeficient de neteja (NLT-172/86). 

Perquè s'admeti el subministrament, tots els valors d'assaig sobre les quatre mostres, hauran 

de complir els valors especificats. 

 

 

2.6.2.- Control de producció. 

 

S'examinarà la descàrrega a l'apilament o al tall, rebutjant els materials que, a simple vista, 

presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o mides superiors al màxim acceptat en la 

fórmula de treball. 

 

Cada dia que s'utilitzi tot-u artificial a l'obra es realitzaran els següents assaigs: 

- 1 Proctor modificat, segons Norma NLT-108/98. 

- 1 Equivalent de sorra, segons Norma NLT-113/87. 

- 1 Granulometria per tamisat, segons Norma NLT-104/91. 

Un cop a la setmana: 

- 1 Determinació de l’índex de lloses, segons Norma NLT-354/91. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons Norma NLT-105/91 y 106/91 

- 1 Coeficient de neteja, segons Norma NLT-172/86. 

Un cop al mes: 

- 1 Desgast de los Ángeles, segons Norma NLT-149/91. 

Si a la meitat dels dies d'ocupació durant una setmana: s'obtinguessin valors de l'equivalent de 

sorra inferiors o iguals a trenta-dos (32); o les granulometries diferissin del fus ZA-40 de manera 

que en els tamisos UNE 20 i 10 se separessin en tres o més (�3%) punts dels valors màxims o 

mínims establerts, en els UNE 5 i 2 en dos o més punts (�2%), i en els UNE 400 mm i 80 mm 

en un o més punts (�1%), es procedirà a aturar el subministrament, i a una intensificació del 
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rentat i revisió del sistema de dosificació, i el Director d'Obra fixarà les condicions per admetre 

la represa del subministrament. 

 2.6.3.- Control d’execució. 

S'estableix com la mida del lot de control dos-cents cinquanta metres longitudinals de capa amb 

tota l'amplada de cada calçada. 

 

Per cada lot es realitzaran: 

-1 Proctor modificat (NLT-108/98) 

-1 Equivalent de sorra (NLT-113/87) 

-1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91) 

sobre mostres preses a la planta de preparació. I un cop conclosa la compactació: 

- 6 humitats naturals (NLT-102/91) 

- 6 densitats "in situ" (NLT-109/87) 

- 1 placa de càrrega (NLT-357/98) 

S’acceptarà el lot si: 

 

- les sis densitats són més grans que la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat; o 

- la mitjana de les densitats és més gran que la màxima, i no més de dos queden entre els valors 

corresponents al noranta-vuit per cent (98% PM) i el cent per cent (100% PM) de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i 

- el mòdul E2 en l'assaig de placa supera el valor prescrit (120 Mpa), y es E2/E12.2. 

Si no es compleixen, simultàniament, les dues primeres condicions, no s'acceptarà el lot i haurà 

re-compactarse. Si no es compleixen les condicions de l'assaig de placa de càrrega, s'estarà al 

que determini la Direcció d'Obra. 

Respecte a la rasant, les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta 

en els Plànols del Projecte no excediran les toleràncies especificades a l'apartat 510.7.3 del PG-

3, ni existiran zones que retinguin aigua. 

Quan la tolerància sigui sobrepassada per defecte i no hi hagi problemes d'entollament, el 

director de les obres podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi 

la minva amb el gruix addicional necessari. Quan la tolerància sigui depassada per excés, aquest 

es corregirà sempre que això no suposi una reducció de l'espessor de la capa per sota del valor 

especificat en els Plànols. 

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, 

es procedirà si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es escarificarà 

la capa en una profunditat mínima de 15 centímetres (15 cm ) i es tornarà compactar i refinar. 

 

G22D – ESBROSSADA DEL TERRENY 
 

G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la 
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre 
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 

 

 

1. DEFINICIÓ 

Consisteix en extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, mala 

herba, brossa, fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material indesitjable 

segons el Projecte o a criteri de la Direcció d’Obra.  

Es tindrà en compte allò prescrit al PG-3. 

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el 

Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per 

aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a 

la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al 

Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient. 

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer 

lloc, per la Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. 

Amb tota la documentació aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 

 

G22T – PISTES A TALL 
 

G22TU102 Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la 
morfologia original si cal, per permetre el pas de maquinària i transport 
de materials, inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu 
manteniment, els moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè 
d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i la reposició de 
la terra vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal. 

 

 

1. DEFINICIÓ 

Consisteix en el replanteig del camí o pista per accedir als diferents punts indicats en el Projecte 

Constructiu, execució de l’excavació o terraplenat necessari per permetre el pas de maquinaria 

i vehicles de transport També està inclòs, sempre i quant la Direcció d’Obra ho autoritzi, la 

restitució a l’estat original de la zona del camí o pista i llur reposició de la terra vegetal. El sòl a 
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utilitzar en el terraplenat serà el de la pròpia obra. També està inclòs el manteniment del camí o 

pista mentre duri l’obra.  

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el 

Contractista haurà d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per 

aquesta finalitat, que hauran de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a 

la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus i, en el cas que s’hagi previst al 

Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient. 

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer 

lloc, per la Direcció d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. 

Amb tota la documentació aprovada el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 

 

 

G3 – FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G3J GABIONS I ESCULLERES 
G3J2 ESCULLERES SOBRE FONS NO SUBMERGIT, DE PEDRA NATURAL 

 

G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs 
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols 

 

 

Es defineix com escullera de protecció formigonada, la capa de fragments de roca sana, dura i 

resistent a la meteorització col · locada sobre el talús d'una obra d'farcits, a la solera d'un camí 

a manera de gual, o sobre la superfície final al peu del talús de desmunt en sòls o en roques 

toves ia les fonamentacions de ponts i viaductes sobre llits naturals, omplerts els buits amb 

formigó ciclopi, per tal de protegir-los contra l'erosió. 

 

Abans de procedir a la col · locació de l'escullera es prepararà el terreny eliminant almenys els 

quaranta (40) centímetres superiors. Un cop abocat el material es procedirà a la seva col · 

locació de manera que s'obtingui una bona lligam de les pedres gruixudes i que el material sovint 

ompli els buits entre aquestes. La col · locació s'efectuarà amb tractor equipat amb fulla 

d'empenta o per col · locació individual de les pedres gruixudes amb retroexcavadora o grues. 

 

En cap cas la part més sortint de les pedres sobresortirà més de la meitat de la seva dimensió 

mínima respecte de la superfície teòrica externa del escullera segons la disposició indicada en 

els plànols. 

 

S'estendrà l'escullera amb el talús fixat en Plànols, i es perfilarà la seva superfície de manera 

que ofereixi un acabat homogeni 

 

 

G3Z - CAPES DE NETEJA A FONAMENTACIONS 
 

G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa 
de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, 
estesa i esquerdejat. 

 

Aquestes unitats d'obra comprenen: el replanteig dels límits i cotes de les capes; la disposició i 

fixació dels encofrats necessaris per a la contenció lateral i el guiatge dels dispositius de rasant; 

la fabricació, o adquisició, transport a obra, abocament, estès, compactació i curat del formigó, i 

qualsevol maquinària, material o obra auxiliar necessària per concloure la unitat d'obra amb les 

condicions de qualitat exigides i en el termini programat. 

 

Els materials utilitzats en la fabricació de formigons han de satisfer les condicions que es fixen 

per a ells en els articles 202 (Ciments), 280 (Aigua a emprar en morters i formigons), 281 

(airejants a emprar en formigons), 283 (Plastificants a emprar en formigons), i en els apartats 

610.2.3 i 610.2.4 del capítol 610 del PG-3, així com el que prescriu la Instrucció EHE-08. 

 

Els formigons seran de consistència plàstica o tova, no admetent l'ocupació en obra de formigons 

la consistència es tradueixi en seients del con d'Abrams superiors a set centímetres (7 cm). 

 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-

3. 

 

El ciment emprat serà qualsevol del grup CEM II / B de la classe 32,5, segons Norma UNE 

80.301. 

 

Si es pretén utilitzar formigó preparat, el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

- Propietari o raó social (nom i cognoms o nom; adreça postal; número de telèfon). 
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- Composició de la planta: 

- Apilaments d'àrids (núm. i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; sistema de 

dosificat, i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca de fabricant i model, 

tipus, capacitat de pastada, temps de pastada; producció horària; comandament i control; ...); 

magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta; marca 

tipus i qualitat;...). 

- Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en 

àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificacions dels àrids: procedència i assajos d'identificació. 

- Identificació del ciment: procedència i assajos de recepció. 

- Dosificacions a utilitzar en cada tipus de formigó: pesos de cada fracció d'àrids, ciment, aigua 

i additius per metre cúbic; granulometries sense i amb ciment, consistències i resistències a 

trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada, haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions 

dels apartats 610.6,7,8,9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies 

obtingudes seran les assenyalades en l'apartat 610.13. 

 

Els elements de formigó seran objecte de control de qualitat de nivell normal, segons està definit 

en la Instrucció EHE-08, i expressament indicat en els Plànols. 

 

Els increments del gruix de la capa de formigó de neteja deguts a sobre-excavacions per dotar 

la base d'assentament d'un mínim d'homogeneïtat, segons criteri de la Direcció d'Obra, o deguts 

al resultat de la neteja i anivellament de l'excavació realitzada no constituiran una modificació de 

l'activitat. De la mateixa manera, el sobreample que necessiti donar el contractista a la capa de 

neteja per a operacions posteriors, fora dels 10 cm. recollits com a criteri en els Plànols, no 

constituiran tampoc una modificació de l'activitat. 

 

 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G92 - SUBBASES GRANULARS 
G921 – SUBBASES DE TOT-Ú 

 

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre 
perfil teòric  

 
Els materials seguiran les prescripcions del PG3 en el seu article 510, amb les següents 

puntualitzacions: 

 

- La granulometria estarà continguda dins del fus ZA-25, corregit en el sentit de que el cernut 

ponderal acumulat, com a percentatge de la mostra total, sigui menor del vuit per cent (8%) en 

el sedàs de 80 m (vuitanta micròmetres), i menor del dotze per cent (12 %) en el sedàs de 400 

m (quatre-cents micròmetres). 

- La preparació, inclosa l’humectació, es farà en central, fent servir un mínim de dos fraccions 

d’àrids de matxuqueig classificats, que homogeneïtzaran en mesclador d’eix horitzontal. 

- Prèviament a la seva utilització en obra, es procedirà, segons les granulometries dels àrids 

components, a establir un fus restringit de fabricació que deurà quedar dins del fus especificat. 

Les amplituds entre els percentatges màxims i mínims representatius del cernit ponderal 

acumulat en cada sedàs, en el fus restringit, seran els de la taula següent 

 

Tamís 
UNE 

25 

mm 

20 

mm 

10 

mm 

5 

mm 

2 

mm 

400 

m 

80 

m 

%Max 0 16 16 10 10 6 2 

%Mín        

%Max 100 - - - - 12 8 

%Min 100 - - - - - - 

 

- El coeficient de desgast Los Angeles serà inferior a trenta (<30). 

- L’equivalent de sorra serà superior a trenta-cinc (>35). 

- Els defectes o irregularitats en la superfície de assentament, es corregiran com s’ha indicat en 

4.22 per assentament del tot-ú en capes inferiors. 

- Queda prohibit el trànsit d’obra sobre la capa de tot-ú artificial, amb excepció del vehicle regador 

en imprimació, i dels aportadors de la mescla asfàltica per capa de base, en el moment de la 

seva estesa sobre cada porció d’aquella. Si el Contractista decidís passar el trànsit d’obra sobre 

algunes zones específiques de la capa de tot-ú artificial, les sotmetrà a aprovació de la Direcció 

d’Obra, i, i amb la seva aprovació, els aplicarà un reg d’imprimació amb àrid de cobertura, 

conformes a les especificacions de l’article 4.23 d’aquest Plec, el que no l’eximirà de procedir a 

l'arranjament o reconstrucció de les parts espatllades. 
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- La compactació serà tal que la densitat seca “in situ” iguali o superi a la màxima aconseguida 

en l’assaig Proctor Modificador (100% PM). 

- A l’assajar amb placa de càrrega de trenta centímetres de diàmetres ( 30 cm), segons la 

Norma NLT 357/86, els valors del mòdul E2 seran majors de mil dos-cents kiloponds per 

centímetre quadrat (E2>120 Mpa 1200 kgf/cm2). 

- La superfície acabada, comprovada segons el primer paràgraf de l’apartat 501.4.3 de l’Annex 

assenyalat a l'inici, no deurà diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze mil·límetres (15 

mm). 

- Una, al menys, de les determinacions de densitat seca i humitat “in situ” dins de cada lot de 

control, es realitzarà pel mètode de la sorra. 

 

G96 - VORADES 
 

G9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes 
i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

 
Les vorades prefabricades compliran les condicions assenyalades en l’apartat 570.2.3 del capítol 

570 del PG-3. El formigó utilitzat serà HA-20 de dos-cents quiloponds per centímetre quadrat 

(200 kgf/cm2) de resistència característica, i consistència seca, si es fabriquen en taller, o 

plàstica per compactar per vibració, si es construeixen en obra. Cap de les arestes longitudinals 

s’allunyarà de la recta més de cinc mil·límetres (5 mm/m) per metre. 

 

S’assentaran sobre un llit de formigó de resistència característica 15 N/mm2 de les dimensions 

indicades en el Plànols. Les juntes de cinc mil·límetres d’obertura (5 mm) entre peces 

correlatives es reompliran amb morter M-450. Al comprovar l’alineació i el rasanteig amb regla 

de quatre metres (4 m) de llarg, no es trobaran variacions majors de tres mil·límetres (3 mm) en 

més o en menys. 

 

G9H –PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 

G9H1U012 Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i 
compactada, sense incloure betum 
 

G9HA0010 Betum asfàltic tipus B 60/70, per a mescles bituminoses 
 

 

 

1. DEFINICIÓ 

Es defineix com mescla bituminosa en calent tipus formigó bituminós la combinació d’un lligant 

hidrocarbonat, àrids (incloent la pols mineral) amb granulometria continua i, eventualment, 

additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una pel·lícula 

homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica escalfar el lligant i els àrids (excepte, 

eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posada en obra ha de realitzar-se a una 

temperatura molt superior a l’ambient. 

 

A efectes d’aplicació d’aquest Article, es defineix com mescla bituminosa en calent d’alt mòdul 

per al seu ús en capa intermèdia o de base de les categories de trànsit pesat T00 a T2, en gruix 

entre sis i tretze centímetres (6 a 13 cm), aquella que, a més de tot l’anterior, compleix que el 

valor del seu mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons Annex C de la UNE-EN 12697-

26, és superior a onze mil megapascals  (11 000 MPa), realitzant-se l’assaig sobre provetes 

preparades segons la UNE-EN 12697-30 amb setanta-cinc (75) cops per cara. Per a la seva 

fabricació no es podran utilitzar materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent 

en proporció superior al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla. 

 

Les mescles bituminoses en calent d’alt mòdul hauran de complir a més, excepte en el cas que 

es mencionin expressament altres especificacions, les que s’estableixen per a les mescles 

semidenses definides a la Taula 542.9 del PGI-10. 

 

L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions: 

 

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 

Transport de la mescla al lloc d’ús. 

Preparació de la superfície que ha de rebre la mescla. 

Estesa i compactació de la mescla. 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3. 

 

2. MATERIALS 
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Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Els àrids a emprar en les mescles bituminoses en calent podran ser naturals o artificials sempre 

que compleixin les especificacions recollides en aquest Plec. 

 

Es podran emprar com àrids per a capes de base i intermèdies, incloses les d’alt mòdul, els 

materials procedents del fresat de mescles bituminoses en calent, en proporcions inferior al deu 

per cent (10%) de la massa total de mescla. 

 

Abans de passar per l’assecador de la central de fabricació, l’equivalent de sorra, segons la 

UNE-EN 933-8 (Segons el procediment general, és a dir, amb la fracció 0-2 de l’àrid combinat, i 

l’Annex A de la Norma no serà d’aplicació a efectes d’aquest Plec), de l’àrid obtingut combinant 

les distintes fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral) segons les proporcions fixades en la 

fórmula de treball, sigui superior a cinquanta (50), o en cas de no complir-se aquesta condició, 

que el seu valor de blau de metilè, segons annex A de la UNE-EN 933-9, sigui inferior a deu (10) 

i, simultàniament, l’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, sigui superior a quaranta (40). 

 

L’àrid procedent del fresat de mescla bituminosa s’obtindrà de la disgregació per fresat o 

trituració de capes de mescla bituminosa. En cap cas s’admetran àrids procedents del fresat  de 

mescles bituminoses que presentin deformacions plàstiques (roderes). Es determinarà la 

granulometria de l’àrid recuperat, segons la UNE-EN 12697-2, que s’emprarà en l’estudi de la 

fórmula de treball. La mida màxima de les partícules serà tal que haurà de passar la totalitat pel 

tamís 40 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

Es defineix com àrid gruixut a la part de l’àrid total retinguda en el tamís 2 mm de la UNE-EN 

933-2. 

 

En el cas de que s’utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava natural, la grandària de 

les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades la mida màxima 

de l’àrid final. 

 

El Director de les Obres fixarà per a cada capa la proporció de partícules total i parcialment 

triturades de l’àrid gruixut, així com la proporció de partícules totalment arrodonides de l’àrid 

gruixut segons la categoria de trànsit, d’acord amb les Taules corresponents de l’apartat del PG-

3. 

 

El Director de les Obres establirà el màxim valor de l’índex de llastres de les diferents fraccions 

de l’àrid gruixut segons la categoria de trànsit, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3. 

 

Es fixarà per a cada capa el màxim valor del coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut segons 

la categoria de trànsit, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3. 

 

S’establirà el mínim valor del coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut a emprar en capes 

de trànsit, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3. 

 

L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o matèries 

estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa. 

 

El contingut de fins de l’àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com a percentatge 

que passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa. 

 

El contingut d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130, serà inferior al 

cinc per mil (0,5%) en massa. 

 

Es defineix com àrid fi a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

 

L’àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat, 

o en part de jaciments naturals. 

 

L’àrid fi haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, marga i altres matèries 

estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa. 

 

El material que es trituri per a obtenir àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l’àrid 

gruixut en aquest apartat, en relació amb el coeficient de Los Àngeles. 

 

Es podrà emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial la 

adhesivitat, però en qualsevol cas procedirà d’àrid gruixut amb coeficient de Los Àngeles inferior 

a vint-i-cinc (25) per a capes de trànsit i intermèdies i a trenta (30) per a capes de base.  

 

Es defineix com a pols mineral a la part de l’àrid total garbellada pel tamís 0,063 mm de la UNE-

EN 933-2. 
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La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d’ells per mitjà dels ciclons de la central 

de fabricació, o ser aportada a la mescla per separat d’aquells com un producte comercial o 

especialment preparat. 

 

La densitat aparent de la pols mineral, segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3, haurà d’estar 

compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 

3.TIPUS I COMPOSICIÓ DE LA MESCLA 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

4. EQUIP NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces d’utilitzar 

simultàniament en fred el nombre de fraccions de l’àrid que exigeixi la fórmula de treball 

adoptada. 

 

Serà preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat de 

tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a més 

permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials. 

 

5. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

La fabricació i posada en obra de la mescla no s’iniciarà fins que s’hagi aprovat per la Direcció 

d’Obra la corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de 

fabricació. 

 

Aquesta fórmula fixarà como a mínim les següents característiques: 

Identificació i proporció de cada fracció de l’àrid en l’alimentació i, en el seu cas, després de la 

seva classificació en calent. 

Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, pels tamisos 45 mm; 32 mm; 22 

mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 

corresponguin per a cada tipus de mescla segons la Taula 542.9, expressada en percentatge de 

l’àrid total amb una aproximació de l’u per cent (1%), excepció feta del tamís 0,063 que 

s’expressarà amb aproximació de l’u per mil (0,1%). 

Dosificació, en el seu cas, de la pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’àrid 

total amb aproximació de l’u per mil (0,1%). 

Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 

Dosificació de lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols mineral) 

i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 

En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la 

mescla total. 

Densitat mínima a assolir. 

 

També s’assenyalaran: 

Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’introduirà 

en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius 

(15ºC). 

La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a una 

viscositat del betum de cent cinquanta a tres-cents centistoks (150-300 cSt). A més, en el cas 

de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de 

mesclat es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant. 

La temperatura mínima de la mescla en la descarrega des d’elements de transport. 

La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació. 

En el cas de que s’emprin addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva 

forma d’incorporació i temps de mesclat. 

 

La Direcció d’Obra, podrà exigir un estudi de sensibilitat de les propietats de la mescla a 

variacions de granulometria i dosificació de lligant hidrocarbonat que no excedeixin de les 

admeses en l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

Per a capes de trànsit, la fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent, haurà d’assegurar 

el compliment de les característiques de la unitat acabada en lo referent a la macrotextura 

superficial i a la resistència al lliscament, segons l’indicat en l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

La Direcció d’Obra podrà exigir el contingut dels buits en àrids, segons el mètode d’assaig de la 

UNE-EN 12697-8 indicat en l’annex B de la UNE-EN 13108-20, sempre que, per les 
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característiques dels mateixos o per la seva granulometria combinada, es prevegin anomalies 

en la fórmula de treball. En tal cas, el contingut de buits en àrids, de mescles amb mida màxima 

de setze mil·límetres (16 mm) haurà de ser major o igual al quinze per cent (≥15%) i en mescles 

amb mida màxima de vint-i-dos o trenta-dos mil·límetres (22 o 32 mm) haurà de ser major o igual 

al catorze per cent (≥14%). 

 

El Director d'Obra Indicarà els valors a exigir en cada capa a la resistència a deformacions 

plàstiques, determinada mitjançant l’assaig de pista de laboratori, segons la categoria de trànsit 

i la zona tèrmica estival, d’acord amb les Taules corresponents del PG-3. 

 

En qualsevol circumstancia es comprovarà la adhesivitat àrid–lligant mitjançant la caracterització 

de l’acció de l’aigua. Per això, la resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta després 

de immersió, realitzat a quinze graus Celsius (15ºC), segons la UNE-EN 12697-12, tindrà un 

valor mínim del vuitanta per cent (80%) per a capes de base i intermèdia, i del vuitanta-cinc per 

cent (85%) per a capes de trànsit. En mescles de mida màxima no major a vint-i-dos mil·límetres 

(≤ 22 mm) les provetes per a la realització de l’assaig es prepararan segons la UNE-EN 12697-

30 amb cinquanta (50) cops per cara. Per mescles amb mida màxima superior a vint-i-dos 

mil·límetres (22 mm), les provetes es prepararan mitjançant compactació amb vibració durant 

un temps de vuitanta més menys cinc segons (80 ± 5 s) per cara, segons UNE-EN 12697-32. 

 

En mescles d’alt mòdul, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons l’annex 

C de UNE-EN 12697-26, no serà inferior a onze mil megapascals (11.000 MPa). Les provetes 

per a la realització de l’assaig es prepararan segons la UNE-EN 12697-30, aplicant setanta-cinc 

(75) cops per cara. 

 

En mescles d’alt mòdul, realitzat l’assaig de resistència a la fatiga amb una freqüència de trenta 

Hertzs (30 Hz) i a una temperatura de vint graus Celsius (20ºC), segons l’Annex D de UNE-EN 

12697-24, el valor de la deformació per a un milió (106) de cicles  no serà inferior a cent 

microdeformacions (ε6  ≥ 100 μm/m). 

 

Fixar el volum mínim d’abassegament d’àrids abans d’iniciar les obres, tenint en compte que, 

excepte justificació en contrari, aquest volum no serà inferior al corresponent a un (1) mes de 

treball amb la producció prevista, o en cas contrari indicar: 

 

La Direcció d’Obra fixarà el volum mínim d’abassegament d’àrids abans d’iniciar les obres. 

Quant a l’estesa de la mescla, es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3.  

 

6. TRAM DE PROVA 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Abans d’iniciar-se  la posada en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent serà 

preceptiva la realització del corresponent tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, 

la forma d’actuació dels equips d’estesa i compactació, i, especialment, el pla de compactació. 

La longitud d’aquest tram de prova serà de cent metres (100 m). 

 

7. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

La densitat no haurà de ser inferior al següent percentatge de la densitat de referència, obtinguda 

segons l’indicat a l’apartat corresponent del PG-3: 

 

Capes de gruix igual o superior a sis centímetres ( ≥ 6 cm): noranta-vuit per cent (98%). 

Capes de gruix no superior a sis centímetres ( <  6 cm): noranta-set per cent (97%). 

La superfície acabada no haurà de diferir de la teòrica en més de deu mil·límetres (10 mm) en 

capes de trànsit i intermèdies,  ni de quinze mil·límetres (15 mm) en les de base, i el seu gruix 

no haurà de ser mai inferior al previst per a ella en la secció tipus dels Plànols. 

En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a 

la teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols de Projecte. 

 

El Director de les Obres indicarà els valors a complir per l’Índex de Regularitat Internacional (IRI) 

segons el tipus de via i si el ferm és de nova construcció o rehabilitat estructuralment, d’acord 

amb les Taules corresponents del PG-3. 

 

La macrotextura superficial i la resistència al lliscament, hauran de complir l’especificat a l’apartat 

corresponent del PG-3. 

 

8. LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ 

Excepte autorització expressa de la Direcció d’Obra, no es permetrà la posada en obra de 

mescles bituminoses en calent: 

Quan la temperatura ambient a la ombra sigui inferior a cinc graus Celsius (5ºC), tret de que el 

gruix de la capa a estendre fos inferior a cinc centímetres (5 cm), ja que en aquest cas el límit 

serà de vuit graus Celsius (8ºC). Amb vent intens, després de gelades, o en taulers d’estructures, 

la Direcció d’Obra podrà augmentar aquests límits, a la vista dels resultats de compactació 

obtinguts. 
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Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques. 

 

Acabada la seva compactació, es podrà obrir a la circulació la capa executada, tant aviat com 

assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix o be, prèvia autorització expressa de la 

Direcció d’Obra, quan assoleixi una temperatura de seixanta graus Celsius (60ºC), evitant les 

parades i canvis de direcció sobre la mescla recent estesa fins que aquesta assoleixi la 

temperatura ambient. 

 

9. CONTROL DE QUALITAT 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

En el cas de productes que hagin de tenir el marcat CE segons la Directiva 89/106/CEE, per al 

control de procedència dels materials, es portarà a terme la verificació documental de que els 

valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen les especificacions 

establertes en el PG-3.  

 

La Direcció d’Obra podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals sobre 

els materials que consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar les propietats i la qualitat establertes 

en aquest apartat. 

 

En el cas de productes que no disposin de marcat CE, s’hauran de portar a terme obligatòriament 

els assajos per al control de procedència que s’indiquen en aquest apartat. 

 

El lligant hidrocarbonat haurà de complir, quant al control de procedència, les especificacions 

establertes a l’apartat corresponent del PG-3, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a emprar. 

 

Si els àrids a emprar disposen de marcat CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el 

control de procedència dels àrids no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats 

que corresponen a la Direcció d’Obra. 

 

En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada 

procedència de l’àrid, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran quatre (4) 

mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cada fracció d’elles es determinarà: 

 

El coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 

El coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per a capes de trànsit, segons la UNE-EN 

1097-8. 

La densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6. 

La granulometria de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 

L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons 

annex A de la UNE-EN 933-9. 

La proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5. 

La proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 

L’índex de llastres de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-3. 

 

Si la pols mineral a emprar, disposa de marcat CE, els criteris descrits a continuació per a 

realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les 

facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 

 

En el supòsit de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada 

procedència de la pols mineral d’aportació, i per a qualsevol volum de producció previst, es 

prendran quatre (4) mostres i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A de 

la UNE-EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE-EN 933-10. 

 

El lligant hidrocarbonat haurà de complir, quant al control de recepció, les especificacions 

establertes en l’apartat 211.5 ó 215.5 del PGI-10, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a 

emprar. 

Quant al control de recepció a cada fracció d’àrid que es produeixi o rebi, es realitzaran els 

següents assajos: 

 

Amb la mateixa freqüència d’assaig que la indicada en la Taula corresponent del PG-3: 

Anàlisi granulomètrica de cada fracció, segons la UNE-EN 933-1. 

Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons 

l’annex A de la UNE-EN 933-9. 

 

Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència: 

Índex de llastres de l’àrid gruixut , segons la UNE-EN 933-3. 

Proporció de cares de fractura de les partícules de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN-933-5. 

Proporció d’impureses de l’àrid gruixut, segons l’annex C de la UNE 146130. 
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Al menys un (1) cop al mes, o quan es canviï de procedència: 

Coeficient de Los Àngeles de l’àrid gruixut, segons la UNE-EN 1097-2. 

Coeficient de poliment accelerat de l’àrid gruixut per a capes de trànsit, segons la UNE-EN 1097-

8. 

Densitat relativa i absorció de l’àrid gruixut i de l’àrid fi, segons la UNE-EN 1097-6. 

 

Per als àrids que tinguin marcat CE, la comprovació d’aquestes quatre ultimes propietats dels 

àrids podrà portar-se a terme mitjançant la verificació documental dels valors declarats en els 

documents que acompanyen el marcat CE. 

 

La Direcció d’Obra podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals sobre 

aquestes propietats. 

 

En el cas de la pols mineral d’aportació, sobre cada partida que es rebi es realitzaran els 

següents assajos: 

Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3. 

Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10. 

Per a la pols mineral que no sigui d’aportació es realitzaran els següents assajos: 

 

Al menys un (1) cop al dia, o quan canviï de procedència: 

Densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE-EN 1097-3. 

 

Al menys un (1) cop a la setmana, o quan es canviï de procedència: 

Anàlisi granulomètrica de la pols mineral, segons la UNE-EN 933-10. 

 

Quant el control de fabricació, en el cas de que el producte disposi de marcat CE segons la 

Directiva 89/106/CEE, es portarà a terme la verificació documental de que els valors declarats 

en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen les especificacions establertes en 

aquest Plec. 

 

La Direcció d’Obra podrà disposar la realització de comprovacions o assajos addicionals que 

consideri oportuns, a l’objecte d’assegurar determinades propietats específiques establertes en 

aquest apartat. 

 

Es  prendran diàriament un mínim de dos (2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, una pel matí i 

un altra per la tarda, de la mescla d’àrids en fred abans de la seva entrada en l’assecador, i amb 

elles s’efectuaran els següents assajos: 

Anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat, segons la UNE-EN 933-1 

Equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, l’índex de blau de metilè, segons 

l’annex A de la UNE-EN 933-9, de l’àrid combinat. 

 

Es prendrà diàriament almenys una (1) mostra de la mescla d’àrids en calent, i es determinarà 

la seva granulometria, segons la UNE-EN 933-1, que complirà les toleràncies indicades en 

aquest apartat. Almenys setmanalment, es verificarà la precisió de les bàscules de dosificació i 

el correcte funcionament dels indicadors de temperatura dels àrids i del lligant hidrocarbonat.  

 

Si la mescla bituminosa disposa de marcat CE, els criteris establerts en els paràgrafs precedents 

sobre el control de fabricació no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici de les facultats que 

corresponen a la Direcció d’Obra. 

 

Per a totes les mescles, es prendran mostres a la descàrrega del mesclador, i amb elles 

s’efectuaran els següents assajos: 

 

A la sortida del mesclador o sitja d’emmagatzematge, sobre cada element de transport: 

Control de l’aspecte de la mescla i medició de la seva temperatura. Es rebutjaran totes les 

mescles segregades, carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb espuma i aquelles  

embolicades de forma no homogènia; en centrals que el tambor no sigui a l’hora mesclador, 

també les mescles que presentin indicis d’humitat; i a la resta de centrals, les mescles on la 

humitat sigui superior a l’u per cent (1%) en massa del total. En aquests casos de presencia 

d’humitat excessiva, es retiraran els àrids de les corresponents sitges en calent. 

Es prendran mostres de la mescla fabricada i es determinarà sobre elles la dosificació de lligant, 

segons UNE-EN 12697-1 i la granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN 12697-2, amb 

la freqüència d’assaig indicada en la Taula 542.18 de l’apartat 542.9.3.1 del PGI-10, 

corresponent al nivell de control X definit en l’annex A de la norma UNE-EN 13108-21 i al nivell 

de conformitat (NFC) determinat pel mètode del valor mig de quatre (4) resultats definit en aquell  

mateix annex. 

 

Les toleràncies admissibles, en més o en menys, respecte de la granulometria de la fórmula de 

treball seran les següents, referides a la massa total d’àrids (inclosa la pols mineral): 

Tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 4%. 

Tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3%. 

Tamisos compresos entre el 2 mm i el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:  ± 2%. 

Tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±1%. 
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La tolerància admissible, en més o en menys, respecte a la dotació de lligant hidrocarbonat de 

la fórmula de treball serà del tres per mil (± 0,3%) en massa del total de la mescla bituminosa 

(inclosa la pols mineral), sense baixar del mínim especificat a l’apartat 5.4.2.3 d’aquest Plec. 

 

En el cas de mescles que disposin de marcat CE, es portarà a terme la comprovació documental 

de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcat CE compleixen les 

especificacions establertes en aquest Plec i en el PG-3. No obstant, la Direcció d’Obra podrà 

disposar la realització de les comprovacions o dels assajos addicionals que consideri oportuns. 

En aquest supòsit, haurà de seguir-se l’indicat en els paràgrafs següents. 

 

Si les mescles no disposen de marcat CE, s’hauran de portar a terme obligatòriament els assajos 

addicionals de les característiques de la mescla que s’indiquen a continuació, amb les mateixes 

provetes i condicions d’assaig que les establertes a l’apartat 5.4.2.5 d’aquest Plec, i amb la 

freqüència d’assaig que s’indica a la Taula 542.19 de l’apartat corresponent del PG-3: 

Resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’assaig de pista de laboratori, segons 

UNE-EN 12697-22. 

 En mescles d’alt mòdul, el valor del mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20ºC), segons 

l’Annex C de UNE-EN 12697-26 

 

Quan es canviïn el subministrament o la procedència, o quan la Direcció d’Obra ho consideri 

oportú per assegurar alguna característica relacionada amb l’adhesivitat i cohesió de la mescla, 

es determinarà la resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, segons la UNE-

EN 12697-12, i en mescles d’alt mòdul a més la resistència a fatiga, segons l’Annex D de la 

UNE-EN 12697-24. 

 

Quant al control de posada en obra, al menys un (1) cop al dia, i al menys un (1) cop per lot, es 

prendran mostres i es prepararan provetes segons la UNE-EN 12697-30 aplicant setanta-cinc 

(75) cops per cara si la mida màxima de l’àrid és inferior o igual a vint-i-dos mil·límetres (22 mm), 

o mitjançant la UNE-EN 12697-32 per mida  màxima de l’àrid superior a l’esmentat valor. Sobre 

aquestes provetes es determinarà el contingut de buits, segons la UNE-EN 12697-8, i la densitat 

aparent, segons la UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig indicat a l’annex B de la UNE-EN 

13108-20. 

 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els 

tres (3) criteris següents a una (1) sola capa de mescla bituminosa en calent: 

Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

La fracció construïda diàriament. 

 

Per a cadascun dels lots, es determinarà la densitat de referència per a la compactació, definida 

pel valor mig dels últims quatre (4) valors de densitat aparent obtinguts en les provetes 

esmentades anteriorment. 

A judici de la Direcció d’Obra es podran portar a terme sobre algunes d’aquestes mostres, 

assajos de comprovació de la dosificació de lligant, segons la UNE-EN 12697-1, i de la 

granulometria dels àrids extrets, segons la UNE-EN 12697-2. 

 

Es comprovarà, amb la freqüència que estableixi la Direcció d’Obra, el gruix estès, mitjançant 

un punxó graduat. 

 

En acabar la compactació, es mesurarà la temperatura en la superfície de la capa. 

 

A cada lot, s’extrauran testimonis en punts aleatòriament situats, en nombre no inferior a cinc 

(5), i es determinaran la seva densitat i gruix, segons la UNE-EN 12697-6 considerant les 

condicions d’assaig que figurin a l’annex B de la UNE-EN 13108-20. 

 

Es controlarà la regularitat superficial del lot a partir de les vint-i-quatre hores (24h) de la seva 

execució i sempre abans de l’estesa de la següent capa mitjançant la determinació de l’índex de 

regularitat internacional (IRI), segons la NLT-330, calculant un sol valor de IRI per a cada 

hectòmetre del perfil auscultat, que s’assignarà a aquest hectòmetre, i així successivament fins 

a completar el tram mesurat que haurà de complir l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest 

Plec. La comprovació de la regularitat superficial de tota la longitud de la obra, en capes de 

trànsit, tindrà lloc a més abans de la recepció definitiva de les obres. 

 

En capes de trànsit, es realitzaran els assajos següents, que hauran de complir allò establert a 

la Taula 542.17 de l’apartat corresponent del PG-3: 

Mesura de la macrotextura superficial, segons la UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei 

de la capa, en cinc (5) punts del lot aleatòriament escollits de forma que n’hi hagi almenys un 

per hectòmetre (1/hm). 

Determinació de la resistència al lliscament, segons la NLT-336, un cop transcorreguts dos (2) 

mesos de la posada en servei de la capa, en tota la longitud del lot. 
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10. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG 

La densitat mitja obtinguda no haurà de ser inferior a l’especificada en l’apartat corresponent 

d’aquest Plec; no més de tres (3) individus de la mostra assajada podran presentar resultats 

individuals que baixin de la prescrita en més de dos (2) punts percentuals. 

 

Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l’especificada en l’apartat corresponent d’aquest Plec, 

es procedirà de la següent manera: 

Si la densitat mitja obtinguda és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de 

referència, s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant 

fresat i es reposarà per compte del Contractista, al seu càrrec. 

Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de 

referència, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de la mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat. 

 

El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest 

Plec; no més de tres (3) individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals 

que baixin de l’especificat en més d’un deu per cent (10%). 

 

Si el gruix mig obtingut en una capa fos inferior a l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest 

Plec, es procedirà de la següent manera: 

 

Per a capes de base: 

Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al vuitanta per cent (80%) de l’especificat 

en l’apartat corresponent d’aquest Plec, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el Contractista 

pel seu compte , i al seu càrrec, mitjançant fresat i reposant-la, o bé estenent de nou una altra 

capa sobre la rebutjada si no existissin problemes de gàlib o de sobrecàrrega en estructures. 

 

Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos superior al vuitanta per cent (80%) de 

l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec, i no existissin problemes d’entollament, es 

compensarà la minva de la capa amb el gruix addicional corresponent en la capa superior per 

compte del Contractista, al seu càrrec. 

 

Per a capes intermèdies: 

Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al noranta per cent (90%) de 

l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el 

Contractista pel seu compte , i al seu càrrec, mitjançant  fresat i reposant-la, o bé estenent de 

nou una altra capa sobre la rebutjada si no existissin problemes de gàlib o de sobrecarrega en 

estructures. 

 

Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos superior al noranta per cent (90%) de 

l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec, i no existissin problemes d’entollament, 

s’acceptarà la capa amb una penalització econòmica del deu per cent (10%). 

 

Per a capes de trànsit: 

Si el gruix mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l’especificat a l’apartat corresponent 

d’aquest Plec, es rebutjarà la capa havent-la d’aixecar el Contractista pel seu compte, i al seu 

càrrec, mitjançant  fresat i reposant-la, o bé estenent de nou una altra capa sobre la rebutjada si 

no existissin problemes de gàlib o de sobrecarrega en estructures. 

 

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts 

en l’apartat corresponent d’aquest Plec, es procedirà de la següent manera: 

 

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts 

en l’apartat corresponent d’aquest Plec en més  del deu per cent (10%) de la longitud del tram 

controlat o de la longitud total de la obra per a capes de trànsit, s’estendrà una nova capa de 

mescla bituminosa amb el gruix que determini la Direcció d’Obra per compte del Contractista, al 

seu càrrec. 

 

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts 

en l’apartat corresponent d’aquest Plec en menys del deu per cent (10%) de la longitud del tram 

controlat o de la longitud total de la obra per a capes de trànsit, es corregiran els defectes de 

regularitat superficial mitjançant fresat per compte del Contractista, al seu càrrec. La localització 

d’aquests defectes es farà sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per a la 

determinació de la regularitat superficial. 

 

En capes de trànsit, el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no 

haurà de resultar inferior al valor previst en la Taula corresponent del PG-3. No més d’un (1) 

individu de la mostra assajada podrà presentar un resultat individual inferior a aquest valor en 

més de vint-i-cinc per cent (25%) del mateix. 

 

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor 

previst en la Taula corresponent del PG-3, es procedirà de la següent manera: 
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Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al noranta 

per cent (90%) del valor previst en la Taula corresponent del PG-3  s’estendrà una nova capa 

de trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec. 

Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 

noranta per cent (90%) del valor previst en la Taula corresponent del PG-3  s’aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%). 

 

En capes de trànsit el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no 

haurà de ser inferior al valor previst a la Taula corresponent del PG-3. No més d’un cinc per cent 

(5%) de la longitud total mesurada de cada lot, podrà presentar un resultat inferior a l’esmentat 

valor més de cinc (5) unitats. 

 

Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 

valor previst a la Taula corresponent del PG-3, es procedirà de la següent manera: 

 

Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 

noranta per cent (90%) del valor previst en la Taula corresponent del PG-3, s’estendrà una nova 

capa de trànsit per compte del Contractista, al seu càrrec. 

Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resultat superior al 

noranta per cent (90%) del valor previst a la Taula corresponent del PG-3 s’aplicarà una 

penalització del deu per cent (10%) 

 

G9HA  LLIGANTS PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 

El lligant hidrocarbonat a emprar en les mescles bituminoses en calent serà B 60/70 per a capes 

de base i intermèdia. Complirà, a més de les condicions fixades en l'article 211 del PG-3, amb 

les modificacions corresponents, les següents prescripcions:  

- El contingut en asfaltens, determinat segons la norma ASTM D-4124, serà del divuit per cent 

(18%) o major. Si es determina segons la norma NLT 131/72, el contingut d'asfaltens serà del 

setze per cent (16%) o més.  

- L'índex de penetració, segons la norma NLT 181/84, serà major de menys set dècimes (IP> -

0,7).  

- El contingut en parafines, segons la norma NFT 66-015, serà menor del quatre i mig per cent 

(<4,5%).  

 

El lligant hidrocarbonat a emprar en les mescles bituminoses en calent serà PMB 45/80-65 per 

a mescles bituminoses en capes de trànsit. 

 

Les prescripcions que es detallen seran aplicables a les següents unitats: 

 

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 60/70, per a mescles bituminoses 

 

 
Els materials empleats, la seva posada en obra i l'obra resultant compliran el que s'especifica en 

els articles 542 i 543 del PG-3 vigent. 

 

 

G9J –REG SENSE GRANULATS 
G9J1 – REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci. 
 

 

1. DEFINICIÓ 

Es defineix com a reg d’emprimació l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa 

granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminós. 

 

2. MATERIALS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

 L'àrid de cobertura a utilitzar, eventualment, en regs d’emprimació serà sorra natural, sorra 

matxucada o una mescla d'ambdues. 

 

La totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més d'un 

quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la 

UNE-EN 933-1. 

 

L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres 

matèries estranyes. 
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L'equivalent de sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 

 

El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104. 

 

3. DOTACIÓ DELS MATERIALS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

La dotació del lligant no serà inferior en cap cas a cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2) 

de lligant residual. 

 

La dotació de l’àrid de cobertura, en cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6 l/m2), 

ni inferior a quatre litres per metre quadrat (4 l/m2). 

 

En qualsevol circumstància, la Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves 

realitzades en obra. 

 

4. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint 

i cent segons Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'utilitzi un betum 

fluïdificat per a regs d’emprimació, o entre cinc i vint segons Saybolt Furol (5 a 20 sSF), segons 

la NLT-138, en el cas que s'utilitzi  una emulsió bituminosa. 

 

5. LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ 

El reg d’emprimació es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior a  deu 

graus Celsius (10 °C), i no existeixi previsió de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es 

podrà rebaixar per la Direcció d’Obra a cinc graus Celsius (5 °C), si la temperatura ambient 

tendeix a augmentar.   

 

L'aplicació del reg d’emprimació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa 

superposada al reg, de manera que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la seva efectivitat com 

a element d'unió. Quan la Direcció d’Obra ho cregui necessari, s'efectuarà un altre reg 

d’emprimació.   

 

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d’emprimació, mentre no s'hagi absorbit tot el 

lligant o, si s'hagués estès àrid de cobertura, durant les quatre hores (4 h) següents a l'estesa 

del àrid. En tot cas, la velocitat dels vehicles no haurà de sobrepassar els quaranta quilòmetres 

per hora (40 km/h). 

 

6. CONTROL DE QUALITAT 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

El lligant hidrocarbonat, quant al control de procedència, haurà de complir les especificacions 

establertes en l'apartat corresponent del PG-3, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar. 

 

De cada procedència de l'àrid, i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran dues 

(2) mostres, segons la UNE-EN 932-1, i de cadascuna d'elles es determinarà l'equivalent de 

sorra, segons la UNE-EN 933-8. 

 

El lligant hidrocarbonat, quant al control de recepció, haurà de complir les especificacions 

establertes en l'apartat corresponent del PG-3, segons el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar. 

 

El control de qualitat de l'àrid de cobertura serà fixat per la Direcció d’Obra. 

 

Es considerarà com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al més petit de entre els resultants 

d'aplicar els tres (3) criteris següents: 

Cinc-cents metres (500 m) de calçada. 

Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calçada. 

La superfície emprimada diàriament. 

 

Les dotacions de lligant hidrocarbonat i, eventualment, d'àrid, es comprovaran mitjançant el 

pesatge de safates metàl·liques o fulls de paper, o d'un altre material similar, col·locades sobre 

la superfície durant l'aplicació del lligant o l'estesa de l'àrid, en almenys cinc (5) punts. En 

cadascuna d'aquestes safates, xapes o fulls, es determinarà la dotació de lligant residual, segons 

la UNE-EN 12697-3. La Direcció d’Obra podrà autoritzar la comprovació de les dotacions mitges 

de lligant hidrocarbonat i àrids, per altres mitjans. 

 

Es comprovaran la temperatura ambient, la de la superfície a emprimar i la del lligant 

hidrocarbonat, mitjançant termòmetres col·locats lluny de qualsevol element calefactor. 

 

7. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG 
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La dotació mitja, tant del lligant  residual com, si s’escau, dels àrids, no haurà de diferir de la 

prevista en més d'un quinze per cent (15%). No més d'un (1) individu de la mostra assajada 

podrà presentar resultats que excedeixin dels límits fixats. 

 

La Direcció d’Obra determinarà les mesures a adoptar amb els lots que no compleixin els criteris 

anteriors. 

 

GB – PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB2 –BARRERES DE SEGURETAT 
GB2A – PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES 

 

GB2A1005 Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell 
de contenció N2, un ample de treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada 
en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, 
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i 
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Tot el 
material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014. 
 

GB2AU582 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol 
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en 
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm 
o 120x55 mm cada 2 m, se... 
 

 

1. DEFINICIÓ 

Es defineixen com barreres de seguretat els sistemes de contenció de vehicles, instal·lats en els 

marges de les carreteres amb la finalitat de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle 

fora de control. 

 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3. 

 

2. TIPUS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Les barreres de seguretat utilitzades, es classifiquen segons el material de que estan formades 

en: 

 

Metàl·liques, formades per una sèrie continua d’elements longitudinals (tanques), uns suports 

(pals) que els mantenen a certa altura i uns elements intermedis (separadors) que connecten els 

dos anteriors, amb la inclusió en certs casos d’elements tipus tirant, i d’elements singulars per a 

la protecció de motoristes com tanques, pantalles longitudinals o individuals i xarxes de poliester. 

 

3. MATERIALS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

La barrera de seguretat es podrà fabricar amb qualsevol material, sempre que compleixi amb 

l’especificat en el present apartat. 

 

Totes les barreres disposaran del corresponent marcat CE segons la UNE-EN 1317-1. En cap 

cas es podran emprar barreres on el seu comportament s'obtingui total o parcialment a partir de 

càlculs, sent vàlids exclusivament els resultats obtinguts segons assajos acreditats d'acord amb 

l'indicat en la UNE-EN 1317-2. 

 

Si la barrera de seguretat estigués formada per dos o més peces, cadascuna d’aquestes es 

podrà desmuntar, cas de ser necessari, amb la finalitat de procedir a la seva substitució. 

 

En relació amb les barreres de seguretat metàl·liques, els materials indicats en aquest apartat 

s’utilitzaran per als elements definits a les UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123. 

 

L’acer per a la fabricació de la tanca  serà de les característiques químiques i mecàniques fixades 

en la UNE-EN 10025 per al tipus S 235 JR, amb un gruix nominal de tres mil·límetres (3 mm) i 

una tolerància de més o menys una dècima de mil·límetre (± 0,1 mm). Per aconseguir l’aptitud 

química de  l’acer base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors 

següents: 

 

Si ≤ 0,03% i Si + 2,5P ≤ 0,09% 

 

L’acer estarà galvanitzat en calent, conforme a les UNE-EN ISO 1461. Les característiques del 

zinc utilitzat en el galvanitzat seran les recollides en la UNE-EN 1179, i el gruix i massa mínims 
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del recobriment seran els definits en la UNE-EN ISO 1461 per acers de gruix entre tres i sis 

mil·límetres (3 i 6 mm). 

 

L’acer per a la fabricació de separadors, tirants, elements de protecció als motoristes i elements 

finals de barrera, serà de les mateixes característiques que l’utilitza’t a la tanca. 

 

L’acer utilitzat en la fabricació de pals i altres accessoris, conformats en fred, serà del tipus S 

235 JR segons l’especificat en la UNE-EN 10025. Per aconseguir l’aptitud química de l’acer base 

a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents:  

 

Si ≤ 0,03% i Si + 2,5P ≤ 0,09% 

 

Si l’acer utilitzat és laminat en calent, haurà de  complir l’establert en la UNE-EN 10025.  

 

Els elements d’unió (caragolam) hauran de  complir l’indicat en la UNE 135122. 

 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de 

galvanitzat en calent, conforme a la UNE-EN ISO 10684 en el cas del caragolam i elements de 

fixació i en el cas de pals, separadors i altres elements conforme a la UNE-EN ISO 1461. 

 

Es podran utilitzar altres materials en elements accessoris per a protecció de motoristes, com 

plàstics de diferent naturalesa o xarxa de fil de polièster, sempre que vinguin avalats pel certificat 

de conformitat amb la UNE 135900.  

 

Quan la fonamentació de les barreres metàl·liques es realitzi amb daus de formigó armat, 

aquests compliran l’establert a la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)" o normativa 

vigent que la substitueixi. 

 

En relació amb les barreres de seguretat de formigó, els materials especificats en aquest apartat 

s’utilitzaran  per als elements definits en les UNE 135111 i UNE 135112. 

 

La instal·lació d’altres barreres de seguretat en  les que s’utilitzin elements diferents dels descrits 

en les UNE 135111, UNE 135112, UNE 135121, UNE 135122, UNE 135123, UNE 135124 i UNE 

135125-1, de qualsevol  material, vindrà definida al Projecte, o bé quedarà sotmesa a l’aprovació 

de la Direcció d’Obra prèvia presentació, per part del subministrador, a través del Contractista, 

del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o del 

document acreditatiu del reconeixement  de marca, segell o distintiu de qualitat, conforme a 

l’establert a les UNE-EN 1317 i UNE 135900 i a allò prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Per altra banda, els nous sistemes per a protecció de motoristes hauran d’obtenir el preceptiu 

marcat CE per al conjunt format pel sistema de contenció de vehicles inicial, al que se li ha 

incorporat el sistema per a protecció de motoristes. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES 

Les característiques tècniques dels elements constituents de les barreres de seguretat seran les 

especificades en les UNE 135111, UNE 135112, UNE 135121, UNE 135122, UNE 135123, UNE 

135124 i UNE 135125-1. 

 

La garantia de qualitat dels elements constituents de les barreres de seguretat serà exigible en 

qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 

 

5. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació 

completa de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats en la fabricació i dels  

propis elements constituents de les barreres objecte del Projecte així com la marca comercial, o 

referència, que aquestes empreses donin a aquesta classe i qualitat.  

 

Aquesta comunicació haurà d’anar  acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les 

especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del 

reconeixement  de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 

corresponent del PG-3. En ambdós casos es farà referència a les característiques avaluades 

d’acord amb l’especificat  a l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

En la fonamentació de les barreres metàl·liques, els pals es fonamentaran per clava en el 

terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci impossible o que la seva resistència sigui 

insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de col·locar la barrera es realitzarà un assaig 

“in situ” sobre el pal clavat aïllat, disposat a la zona on es vagi a instal·lar el sistema i a la mateixa 

distància del límit de la calçada. Aquesta assaig consistirà en aplicar-li una força F paral·lela al 

terreny de referència, perpendicular a l’eix de la carretera i dirigida cap a l’exterior, amb el punt 

d’aplicació a cinquanta-cinc centímetres  (55 cm) per sobre del nivell del terreny de referència. 

Es mesurarà, en primer lloc, la força d’empenta necessària per desplaçar vint-i-cinc centímetres 

(25 cm) (L) el punt d’aplicació. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament (L) 
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del punt d’aplicació arribi a quaranta-cinc centímetres (45 cm), moment en el qual es mesurarà 

el desplaçament de la secció del pal a nivell del terreny (L0). 

 

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les 

dues condicions següents: 

 

La força que produeix un desplaçament L del seu punt d’aplicació igual a vint-i-cinc centímetres 

(25 cm) és superior a vuit (8) kN. 

Per un desplaçament L del punt d’aplicació de la força igual a quaranta-cinc centímetres (45 cm), 

el desplaçament del pal a nivell del terreny (L0 ) és inferior a quinze centímetres (15 cm). 

 

En terrenys d’escassa resistència, i que per tant incompleixin alguna de les condicions anteriors, 

es farà una caixa a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, en una amplada de cinquanta 

centímetres (50 cm) i una profunditat de quinze centímetres (15 cm), i aquesta caixa es reblirà 

amb formigó HA-25, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb cèrcols de Ø 8 cada 

50 cm, amb acer B-500 S. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de costat, en el centre de la 

biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 

formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 

rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 

 

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat, de cent 

quaranta mil·límetres (140 mm) per a C120 i pal tubular, i cinc-cents mil·límetres (500 mm) de 

profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant 

un tub en un massís cúbic de formigó HM-25, de 50 cm de costat, en els altres casos. El pal 

s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior 

impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 

 

Quan la barrera metàl·lica s’hagi de fonamentar en una estructura, i aquesta disposi de 

dimensions verticals i resistència suficients, per exemple murs de formigó, es podran allotjar els 

pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat al pal, cent quaranta mil·límetres 

(140 mm) per a C120, i cinc-cents mil·límetres (500 mm) de profunditat mínima, ajustant-los amb 

falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas.  

 

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, el Projecte definirà el detall de la 

unió entre els pals i l’estructura. 

 

En qualsevol cas, el Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la 

deformació dels pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 

 

La Direcció d’Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que consideri 

oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 

 

En la fonamentació de les barreres de seguretat de formigó, aquestes es recolzaran sobre una 

capa de vint centímetres (20 cm) de gruix de formigó, tot-u o capa estabilitzada convenientment 

compactada i anivellada, de tal forma que garanteixin que una vegada col·locada la barrera, la 

desnivellació de la superfície superior de la mateixa, mesurada en la direcció de l’eix de la 

carretera, sigui inferior a  l’especificat en l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

Les barreres de seguretat de formigó realitzades in situ s’han de curar mitjançant la utilització de 

productes filmògens, d’acord amb l’Article “Producte filmògens de curat” del PGI-3. 

 

6. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA 

En relació amb les barreres de seguretat metàl·liques, amb l’objecte de garantir la correcta 

col·locació de les mateixes, s’hauran de complir les següents prescripcions en quant a 

toleràncies: 

Tolerància en la disposició transversal, a nivell superior de la tanca: ± 5 cm. 

Tolerància en la disposició vertical: + 0 cm, - 5 cm. 

Tolerància d’inclinació: ± 2º. 

 

7. LIMITACIONS D’EXECUCIÓ 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

8. CONTROL DE QUALITAT 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

El control de qualitat de les barreres de seguretat inclourà la comprovació dels elements 

constituents abassegats, el control de l’execució i el control de la unitat acabada. 

 

El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d’execució i d’obra en el 

qual hauran de  figurar, al menys, els següents conceptes: 



 

MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
                                                                                                                   PLEC DE CONDICIONS 

65 

Data d’instal·lació. 

Localització de l’obra. 

Nombre d’elements instal·lats, o nombre de metres en el cas de barreres de formigó executades 

«in situ», per tipus. 

Ubicació de les barreres de seguretat. 

Observacions i incidències que a judici de la Direcció d’Obra poguessin influir en les 

característiques i/o durabilitat de les barreres de seguretat  instal·lades. 

 

Al lliurament de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que 

contindrà entre altres, les següents dades: Nom i adreça de l’empresa subministradora, data de 

subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle 

que el transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial, certificat 

acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document acreditatiu 

del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de cada subministrament, d’acord 

amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Es comprovarà la marca o referència dels elements constituents de les barreres de seguretat 

abassegats, a fi de verificar que es corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament 

a la Direcció d’Obra, segons s’especifica a l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran 

d’aplicació obligatòria en aquells elements constituents de les barreres de seguretat, si  s’aporta 

el document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, 

d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3, sense perjudici de les facultats que 

corresponen a la Direcció d’Obra. 

 

A l’objecte de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans d’iniciar la seva instal·lació, pels 

elements constituents de les barreres de seguretat es comprovarà la seva qualitat, segons 

s’especifica en el present apartat, a partir d’una mostra representativa dels elements constituents 

abassegats. 

 

Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions 

especificades en aquest apartat, seran rebutjats. Es podran presentar a una nova inspecció, 

exclusivament, quan el subministrador, a través del Contractista, acrediti que totes les unitats 

han tornat a  ser examinades i assajades, que s’han eliminat totes les defectuoses o corregit els 

seus defectes. Les noves unitats, en qualsevol cas, seran sotmeses als assajos de control que 

s’especifiquen en el present apartat. 

 

La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors podrà, sempre 

que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements constituents de les barreres 

de seguretat que es trobin abassegats. 

 

Per al control de procedència de materials de les barreres de seguretat metàl·liques, es verificarà 

que la barrera disposa del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

En relació amb el gruix de recobriment de galvanitzat, s’agafarà com a lot entre quatre-centes i 

cinc-centes  unitats (400-500 ut) o, en el cas de barreres ja instal·lades, aquella longitud on el 

nombre d’elements sigui equivalent. 

 

De cada lot s’extrauran vint-i-cinc (25) elements, utilitzant una taula de nombres aleatoris, de 

manera que es garanteixi que qualsevol element del lot tingui la mateixa probabilitat de ser 

escollit per formar part de la mostra.  

 

Dels vint-i-cinc (25) elements triats, se’n prendran tres (3) sobre els que es comprovarà l’aspecte 

superficial i el gruix del galvanitzat segons la UNE-EN ISO 1461. 

 

El recobriment galvanitzat dels elements constituents de la barrera metàl·lica haurà de ser 

continu, raonablement llis i exempt d’imperfeccions clarament apreciables a simple vista que 

puguin influir sobre la seva resistència a la corrosió, tals com butllofes o inclusions de cendres o 

sals de flux. Tampoc serà admissible la presència de grumolls, rebaves ni acumulacions de zinc 

que puguin interferir amb l’ús específic del material galvanitzat.  

 

Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més 

d’un 15%. 

 

L’aspecte gris obscur mate de la totalitat o part del recobriment dels elements, així com les 

taques que no es puguin eliminar per neteja amb un drap sec, seran motiu de rebuig. 

 

S’admetrà  el retoc dels defectes i imperfeccions del recobriment i la reparació de les zones que 

hagin pogut  quedar sense cobrir durant la galvanització, sempre que aquestes zones, 

considerades individualment, no tinguin una superfície superior als deu centímetres quadrats (10 

cm2), ni afectin, en el seu conjunt, a més del zero coma cinc per cent (0,5%) de la superfície total 

del recobriment de cada element. Els procediments de restauració seran els especificats a la 

UNE-EN ISO 1461. 
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Si qualsevol dels tres elements assajats no fos conforme, se’n triaran sis (6) entre els vint–i dos 

(22) restants, i, si qualsevol d’ells incomplís les prescripcions imposades, no s’acceptarà el 

subministrament.  

 

En relació amb el caragolam, de manera semblant als elements de la barrera, es prepararan en 

total dues (2) mostres de tretze (13) peces (cargols, volanderes i femelles). Primer s’assajarà 

una de les mostres: es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del 

galvanitzat i es contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  

 

Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zinc per comprovar 

l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zinc deixant 

l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 

 

Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix mig 

de recobriment de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la UNE-EN 

ISO 1461. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts siguin inferiors 

a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m2) o trenta-cinc microns (35 ). 

 

Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 

s’acceptarà el fabricant. On hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà el 

fabricant. Si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre 

les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses 

trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig 

resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre 

(4) o més, es rebutjarà. 

 

Per al control d’execució, abans de començar les obres, el Contractista acreditarà 

documentalment que la maquinaria emprada per realitzar la clava compleix amb l’establert a la 

UNE 135124, a satisfacció de la Direcció d’Obra. També es complirà amb el prescrit a l’apartat 

corresponent d’aquest Plec. 

 

La Direcció d’Obra establirà la necessitat i freqüència dels assaigs de clavat establertes a 

l’esmentat apartat. 

 

Per al control de la unitat acabada en les barreres metàl·liques es considerarà com a lot, que 

s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els dos criteris següents: 

Cinc-cents metres (500 m). 

La fracció construïda diàriament. 

 

Es comprovarà en cinc punts, presos aleatòriament en el tram corresponent al lot, mitjançant 

eines topogràfiques, que la disposició transversal, vertical i d’inclinació de les barreres compleix 

els criteris de toleràncies establerts a l’apartat corresponent d’aquest Plec.  

 

En el cas d’excedir, en qualsevol punt mesurat, aquestes toleràncies, es rebutjarà el lot 

comprovat. 

 

Per al control de procedència de materials de les barreres de seguretat de formigó, es verificarà 

que la barrera disposa del marcat CE, segons allò indicat a l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

9. GARANTIA 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat  

objecte d’arrencament, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb 

caràcter permanent, segons les especificacions del Projecte, així com conservats regularment 

d’acord amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de tres (3) anys comptabilitzats des 

de la data de la seva  fabricació i de dos (2) anys i sis (6) mesos des de la data de la seva 

instal·lació, excepte que el Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de garantia. 

 

La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació d’elements constituents de barreres de seguretat 

amb períodes de temps entre la seva  fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les 

condicions d’emmagatzematge i conservació no han estat adequades. En qualsevol  cas no 

s’instal·laran elements constituents de barreres de seguretat en que el temps transcorregut entre 

la seva fabricació i la seva instal·lació superi els sis (6) mesos, independentment de les 

condicions d’emmagatzematge.   

 

El subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions 

necessàries per a l’adequada conservació dels elements constituents de les barreres de 

seguretat instal·lades. 
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10. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Abans d’iniciar-se la instal·lació dels elements constituents de les barreres de seguretat, el 

Contractista sotmetrà  a l’aprovació de la Direcció d’Obra, els sistemes de senyalització per 

protecció del trànsit, personal, materials i maquinària durant el període d’execució de les 

mateixes. 

 

GBA –SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

GBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura 
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el 
premarcatge. 
 

GBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura 
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el 
premarcatge. 
 

GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, 
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos 
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre, 
incloent el premarcatge 
 

 

1. DEFINICIÓ 

Es defineix com marca vial, reflectant o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la 

calçada, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

 

2. TIPUS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Les marques vials, es classificaran en funció de: 

La seva utilització, com: d'ús permanent (color blanc) o d'ús temporal (color groc).  

Les seves característiques més rellevants, com: tipus 1 (marques vials convencionals) o tipus 2 

(marques vials, amb ressalts o no, dissenyades específicament per mantenir les seves propietats 

en condicions de pluja o humitat). 

 

3. MATERIALS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

En l'aplicació de les marques vials s'utilitzaran pintures, termoplàstics d'aplicació en calent, 

plàstics d'aplicació en fred, o marques vials prefabricades que compleixin amb allò especificat 

en el present apartat. 

El caràcter retroreflectant de la marca vial s'aconseguirà mitjançant la incorporació, per 

premesclat i/o postmesclat, de microesferes de vidre a qualsevol dels materials anteriors. 

 

Les proporcions de mescla, així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les 

marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de durabilitat, realitzat 

segons allò especificat en el mètode "B" de la UNE 135200-3. 

 

Serà necessari aplicar marques vials de tipus 2 sempre que ho requereixi una millora addicional 

de la seguretat vial i, en general, en tots aquells trams on el nombre mitjà de dies de pluja a l'any 

sigui superior a cent (100). 

 

Les característiques que hauran de reunir els materials seran les especificades en la UNE 

135200-2, per a pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics d'aplicació en fred, i en la 

UNE-EN 1790 en el cas de marques vials prefabricades. 

 

Així mateix, les microesferes de vidre de postmesclat a emprar en les marques vials reflexives 

compliran amb les característiques indicades en la UNE-EN 1423. La granulometria i el mètode 

de determinació del percentatge de defectuoses seran els indicats en la UNE 135287. Quan 

s'utilitzin microesferes de vidre de premesclat, s'aplicarà la UNE-EN 1424 amb l'aprovació prèvia 

de la granulometria de les mateixes per la Direcció d'Obra. 

 

En cas de ser necessaris tractaments superficials especials en les microesferes de vidre per 

millorar les seves característiques de flotació i/o adherència, aquests seran determinats d'acord 

amb la UNE-EN 1423 o mitjançant el protocol d'anàlisi declarat pel seu fabricant. 

 

A més a més, els materials utilitzats en l'aplicació de marques vials compliran amb les 

especificacions relatives a durabilitat segons allò especificat en el "mètode B" de la UNE 135200-

3. 
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La garantia de qualitat dels materials emprats en l'aplicació de la marca vial serà exigible en 

qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 

 

La selecció de la classe de material més idònia per a cada aplicació de marca vial es durà a 

terme mitjançant la determinació del "factor de desgast", definit com la suma dels quatre valors 

individuals assignats a la Taula corresponent del PG-3.  

 

Obtingut el factor de desgast, la classe de material més adequat es seleccionarà d'acord amb el 

criteri especificat a la Taula corresponent del PG-3. 

 

Sense perjudici de l'anterior, els productes pertanyents a cada classe de material compliran amb 

les especificacions relatives a durabilitat, segons s'especifica en aquest apartat, per al 

corresponent interval del "factor de desgast" basant-se en el criteri definit a la Taula corresponent 

del PG-3. 

 

4. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Els materials utilitzats en la fabricació de les marques vials s'aplicaran únicament, en les 

proporcions indicades per a aquests en l'assaig de durabilitat, d'acord amb allò que s'ha 

especificat a l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

Durant el període de garantia, les característiques essencials de les marques vials compliran 

amb allò especificat a la Taula corresponent del PG-3 i, així mateix, amb els requisits de color 

especificats i mesurats segons la UNE-EN 1436.  

 

El valor mínim del coeficient de luminància retroreflexada serà l’indicat a l’esmentada Taula, 

independentment de la seva avaluació amb equip portàtil o dinàmic. 

 

El nivell de qualitat mínim de les marques vials, més adequat a cada tipus de via, haurà d'establir-

se segons la UNE-EN 1436, en base a obtenir la seva màxima visibilitat, tant de dia com de nit, 

en qualsevol situació. 

 

5. MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ 

La Direcció d’Obra fixarà les característiques de la maquinària a fer servir per l’aplicació de les 

marques vials, d’acord amb allò especificat a la UNE 135277-1. 

 

6. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació 

d’empreses subministradores de tots els materials a utilitzar en l’execució de les marques vials 

que s’hagin d’aplicar, així com la marca comercial o referència, que aquestes empreses donin a 

aquella classe i qualitat. 

 

Aquesta comunicació s’acompanyarà del certificat acreditatiu del compliment de les 

especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del 

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 

700.11 del PGI-10. En tots dos casos es farà referència a les dades relatives a la declaració de 

producte, segons la UNE 135200-2. 

 

Així mateix, el Contractista haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a 

emprar, per tal que la Direcció d’Obra l’aprovi o la rebutgi. Aquesta declaració estarà constituïda 

per la fitxa tècnica, segons el model especificat a la UNE 135277-1, i els documents 

corresponents d’identificació dels elements aplicadors, amb les seves corbes de cabal i, en el 

cas de que existissin, els dels dosificadors automàtics. 

 

La Direcció d’Obra podrà fixar les operacions de preparació de la superfície d'aplicació, bé siguin 

pròpiament de reparació o bé siguin d'assegurament de la compatibilitat entre el substrat i la 

nova marca vial. 

 

En el cas específic de paviments de formigó, abans de procedir a l'aplicació de la marca vial, 

s’hauran d'eliminar tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara 

es trobessin sobre la seva superfície. Si el factor de luminància del paviment fos superior a 

quinze centèsimes (0,15), avaluat d'acord amb la UNE-EN 1436, es vorejarà la marca vial a 

aplicar amb un material de color negre a un costat i a l'altre i amb un ample aproximadament 

igual a la meitat (1/2) del corresponent a la marca vial. 
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L'aplicació d'una marca vial s'efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o marca vial 

antiga) superi almenys en tres graus Celsius (3ºC) al punt de rosada. L’esmentada aplicació, no 

es podrà dur a terme si el paviment està humit o la temperatura ambient no està compresa entre 

cinc i quaranta graus Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocitat del vent fora superior a vint-i-cinc 

quilòmetres per hora (25 km/h). 

 

Per a l'eliminació de les marques vials, ja sigui per facilitar la nova aplicació o en aquells trams 

en què, a judici de la Direcció d’Obra, la nova aplicació hagi estat deficient, queda expressament 

prohibit l’ús de decapants així com els procediments tèrmics. Per això, s’haurà d'utilitzar algun 

dels següents procediments d'eliminació que, en tot cas, haurà d'estar autoritzat per la Direcció 

d'Obra:  

Aigua a pressió.  

Projecció d'abrasius.  

Fresat, amb sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la verificació dels materials 

abassegats, de la seva aplicació i de les unitats acabades. 

 

El Contractista facilitarà a la Direcció d'Obra, diàriament, un comunicat d'execució i d'obra en el 

qual hauran de figurar, almenys, els conceptes següents: 

Marca o referència i dosificació dels materials consumits.  

Tipus i dimensions de la marca vial.  

Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.  

Data d'aplicació.  

Temperatura i humitat relativa al començament i a mitja jornada.  

Observacions i incidències que, a judici de la Direcció d'Obra, poguessin influir en la durabilitat 

i/o característiques de la marca vial aplicada.  

 

Amb l’entrega de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, que 

contindrà com a mínim les dades següents: nom i adreça de l’empresa subministradora, data de 

subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle 

que el transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial, certificat 

acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document acreditatiu 

del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada subministrament, d’acord 

amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, per tal de verificar que es 

corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons 

s’especifica a l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

Els criteris que es descriuen a continuació per realitzar el control de qualitat dels abassegaments, 

no seran d’aplicació obligatòria en aquells materials utilitzats en l’aplicació de marques vials, 

sempre que s’aporti el document acreditatiu de reconeixement de la marca, segell o distintiu de 

qualitat del producte, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3., sense perjudici 

de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 

 

Per tal de garantir la traçabilitat d’aquestes obres, abans de començar la seva aplicació, els 

productes es sotmetran als assaigs d’avaluació i d’homogeneïtat i identificació especificats, per 

pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred, a la UNE-EN 135200-

2, als de granulometria, índex de refracció i tractament superficial, si n’hi hagués, segons la UNE-

EN 1423, i percentatge de microesferes de vidre defectuoses segons la UNE 135287, ja siguin 

de post-mesclat o de pre-mesclat. Així mateix, les marques vials prefabricades es sotmetran als 

assaigs de verificació especificats a la UNE-EN 1790. 

 

La presa de mostres per l’avaluació de qualitat, així com la homogeneïtat i identificació de 

pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà segons els 

criteris especificats a la UNE-EN 135200-2. 

 

La presa de mostres de microsferes de vidre i marques vials prefabricades es durà a terme 

segons les UNE-EN 1423 i UNE-EN 1790, respectivament. 

 

Els paràmetres següents, obtinguts segons la Norma indicada, no diferiran del valor declarat pel 

fabricant en més d’allò que s’expressa: 

Pintures: 

Consistència Krebs (UNE 48076): ± 10 kU. 

Contingut en sòlids (UNE-EN 12802): ± 2 % en pes de matèria no volàtil. 

Contingut en lligant (UNE-EN 12802): ± 5 %. 

Densitat relativa (UNE 48098): ± 0,02 unitats. 

Temps de secat (UNE 135202): ≤ trenta minuts (30 min). 

Poder de cobertura (UNE 135213): ≤ 1 centèsima (0,01). 

Color (UNE-EN 135200-2): coordenades cromàtiques de cada color dins el polígon assenyalat 

a la Norma. 

Factor de luminància (UNE-EN 135200-2):: ≤ 2 centèsimes (0,02). 
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Termoplàstics d’aplicació en calent: 

Contingut en lligant (UNE-EN 12802): ± 8 %. 

Color (UNE-EN 135200-2): coordenades cromàtiques de cada color dins el polígon assenyalat 

a la Norma. 

Factor de luminància (UNE-EN 135200-2): ≤ 2 centèsimes (0,02). 

Variació del factor de luminància pel calor (UNE 135221): ≤ 3 centèsimes (0,03) pel color blanc 

i ≤ 10 centèsimes (0,10) pel color groc. 

 

Plàstics d’aplicació en fred: 

Densitat relativa (UNE 48098): ± 2 %. 

Temps de secat (UNE 135202): ≤ trenta minuts (30 min) pel color blanc i ≤ quaranta cinc minuts 

(45 min) pel color groc. 

Color (UNE-EN 135200-2): coordenades cromàtiques de cada color dins el polígon assenyalat 

a la Norma. 

Factor de luminància (UNE 135200-2): ≤ 2 centèsimes (0,02). 

 

Els paràmetres següents, obtinguts segons la Norma indicada, compliran les especificacions 

que s’indiquen: 

 

Microesferes de vidre: 

Granulometria (ISO 2591-1): complirà les exigències de la UNE-EN 1423. 

Índex de refracció (UNE-EN 1423): ≥ 1,5 (classe A), ≥ 1,7 (classe B) i ≥ 1,9 (classe C). 

Resistència a l’aigua, a l’àcid clorhídric, al clorur de calci o al sulfur de sodi (UNE-EN 1423): cap 

alteració. 

Percentatge ponderat màxim de microsferes de vidre defectuoses (UNE-EN 1423): 20 % de les 

microsferes de diàmetre < 1mm i 30 % de les microsferes de diàmetre ≥ 1mm). 

Percentatge ponderat màxim de grans i de partícules estranyes (UNE-EN 1423): 3 %. 

Els tractaments superficials (hidrofugació, flotació, adherència, altres) compliran amb la UNE-

EN 1423. 

 

Granulat anti–lliscant:  

pH (ISO 787-9): 5 ≤ pH ≤ 9. 

Coeficient de friabilitat (UNE-EN 1423): el de la fitxa tècnica del producte. 

Coordenades cromàtiques (UNE-EN 1423): dins del polígon de color definit. 

Factor de luminància (UNE-EN 1423): > 0,70. 

Granulometria (ISO 2591-1): complirà les exigències de la UNE-EN 1423. 

 

Es rebutjaran tots els abassegaments de: 

Pintures, termoplàstics d’aplicació en calent i plàstics d’aplicació en fred que no compleixin amb 

els requisits exigits per als assaigs de verificació corresponents o que no entrin dins les 

toleràncies indicades als assaigs d’homogeneïtat i identificació especificats a la UNE 135200-2. 

Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de granulometria definides a la UNE 

135287, i percentatge de microsferes defectuoses i índex de refracció considerats a la UNE-EN 

1423. 

Marques vials prefabricades que no compleixin les especificacions, per cada tipus, de la UNE-

EN 1790. 

 

Els abassegaments que hagin estat realitzats, i no compleixin alguna de les condicions anteriors 

seran rebutjats, i podran presentar-se a una nova inspecció exclusivament quan el seu 

subministrador a través del Contractista acrediti que totes les unitats han tornat a ser 

examinades i assajades, eliminant totes les defectuoses o corregint-se els seus defectes. Les 

noves unitats per la seva banda seran sotmeses als assajos de control que s'especifiquen en el 

present apartat. 

 

La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos anteriors, podrà sempre 

que ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat i homogeneïtat dels materials que es 

trobin abassegats. 

Durant l'aplicació dels materials que formen part de la unitat d'obra, es realitzaran controls a fi 

de comprovar que són els mateixos dels abassegaments i comprovar que compleixen les 

dotacions especificades en el Projecte.  

Per a la identificació dels materials, pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics 

d'aplicació en fred, que s'estiguin aplicant, es prendran mostres d'acord amb els criteris 

següents: 

 

Per cadascun dels trams de control seleccionats aleatòriament, una mostra de material. Amb 

aquest fi, l'obra serà dividida en trams de control el nombre dels quals serà funció del volum total 

d'aquesta, segons el criteri següent: 
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Es defineix com a tram de control la superfície de marca vial d'un mateix tipus que es pot aplicar 

amb una càrrega (capacitat total del material a aplicar) de la màquina d'aplicació al rendiment 

especificat en el Projecte. 

 

Del nombre total de trams de control (Ci) en que s'hagi dividit l'obra, es seleccionaran 

aleatòriament un nombre (Si) en els que es durà a terme la presa de mostres del material segons 

l'expressió: 

 

Si = (Ci/6)1/2 

 

Cas de resultar decimal el valor de Si, s'arrodonirà al nombre enter immediatament superior. 

 

Les mostres de material es prendran directament del dispositiu d'aplicació de la màquina, al què 

prèviament se li haurà tallat el subministrament d'aire d'atomització. De cada tram de control 

s'extrauran dos (2) mostres d'un litre (1 l), cadascuna. 

 

El material, pintura, termoplàstic d'aplicació en calent i plàstic d'aplicació en fred, de cadascuna 

de les mostres, serà sotmès als assajos d'identificació especificats en la UNE 135200-2. 

 

Per la seva banda, les dotacions d'aplicació dels esmentats materials es determinarà segons la 

UNE 135274 per a la qual cosa, en cadascun dels trams de control seleccionats, es disposarà 

una sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la 

línia per on passarà la màquina d'aplicació i en sentit transversal a l’esmentada línia. En cada 

punt de mostreig s’utilitzarà un mínim de deu (10) làmines, espaiades entre si trenta o quaranta 

metres (30 o 40 m). 

 

Es rebutjaran totes les marques vials d'un mateix tipus aplicades, si en els corresponents 

controls es dóna algun dels següents supòsits, almenys en la meitat dels trams de control 

seleccionats: 

En els assajos d'identificació de les mostres de materials no es compleixen les toleràncies 

admeses en la UNE 135200-2.  

Les dotacions d'aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, 

no compleixen les especificades en el Projecte.  

La dispersió dels valors obtinguts sobre les dotacions del material aplicat sobre el paviment, 

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el deu per cent (10%).  

 

Les marques vials que hagin estat rebutjades seran executades novament pel Contractista, al 

seu càrrec. Per la seva banda, durant l'aplicació, els nous materials seran sotmesos als assajos 

d'identificació i comprovació de les seves dotacions que s'especifiquen en el present apartat. 

 

La Direcció d'Obra, a més de disposar de la informació dels controls anteriors, podrà durant 

l'aplicació, sempre que ho consideri oportú, identificar i comprovar les dotacions dels materials 

utilitzats. 

 

En finalitzar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es duran a terme controls 

periòdics de les marques vials a fi de determinar les seves característiques essencials i 

comprovar, in situ, si compleixen les seves especificacions mínimes. 

 

Les marques vials aplicades compliran els valors especificats en l'apartat corresponent d’aquest 

Plec i es rebutjaran totes les marques vials que presentin valors inferiors als especificats en 

l’esmentat apartat. 

 

Les marques vials que hagin estat rebutjades seran executades novament pel Contractista, al 

seu càrrec. Per la seva banda, les noves marques vials aplicades seran sotmeses, 

periòdicament, als assajos de verificació de la qualitat especificats en el present apartat. 

 

La Direcció d'Obra podrà comprovar tantes vegades com consideri oportú durant el període de 

garantia de les obres, que les marques vials aplicades compleixen les característiques 

essencials i les especificacions corresponents que figuren en aquest Plec. 

 

8. GARANTIA 

El període de garantia mínim de les marques vials executades amb els materials i dosificacions 

especificades en el Projecte, serà de dos (2) anys en el cas de marques vials d’ús permanent i 

de tres (3) mesos per a les de caràcter temporal, a partir de la data d'aplicació, excepte que el 

Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de garantia. 

 

La Direcció d'Obra podrà prohibir l'aplicació de materials amb períodes de temps entre la seva 

fabricació i posada en obra inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d'emmagatzematge i 

conservació no hagin estat adequades. En tot cas, no s'aplicaran materials en que el temps 

transcorregut entre la seva fabricació i la posada en obra, superi els sis (6) mesos, 

independentment de les condicions de manteniment. 
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9. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

La Direcció d’Obra fixarà les mesures de seguretat i senyalització a utilitzar durant l'execució de 

les obres, d'acord amb tota la legislació que en matèria laboral i ambiental estigui vigent. 

 

GBB –SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

GBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb 
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, 
sense incloure el suport, totalment col·locada 
 

GBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació 
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 
 

 

1. DEFINICIÓ 

Es defineixen com a senyals i plafons verticals retroreflectants, el conjunt d'elements destinats 

a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i en els que es troben inscrits 

llegendes i/o pictogrames. 

 

Un cop instal·lats hauran d'oferir la màxima visibilitat tant en condicions diürnes com nocturnes, 

pel que hauran de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment, 

procedent dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta però en sentit contrari. 

 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3. 

 

2. TIPUS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Els senyals i plafons verticals de circulació retroreflectants, es classificaran en funció de: 

El seu objecte, com: d'advertència de perill, de reglamentació o d'indicació.  

La seva utilització, com: d'ocupació permanent o d'ocupació temporal (senyalització d'obres). 

 

Amb l’objecte de facilitar la interpretació dels senyals i plafons, de vegades s’afegeixen 

indicacions en panells complementaris. 

 

En aquest apartat, i d’aquí en endavant, es reservarà l’ús del terme “plafó” per als senyals 

verticals d’indicació que siguin del subgrup d’orientació. La resta, ja siguin fites, senyals de perill, 

de reglamentació o de indicació (exceptuant les d’orientació), simplement es denominaran 

“senyals”. 

 

3. MATERIALS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Com a components de senyals i plafons verticals de circulació retroreflectants s'utilitzarà aquell 

substrat, a més de la pintura o làmina no retroreflectant (cas de ser necessàries) i material 

retroreflectant, que compleixin les prescripcions referents a característiques, durabilitat, qualitat 

i servei especificades en el present apartat. 

 

La propietat retroreflectant del senyal o plafó s'aconseguirà mitjançant la incorporació de 

materials retroreflectants que compliran en quant a qualitat i criteris de selecció amb allò 

especificat en el present apartat. 

 

Per la seva banda, la característica no retroreflectant dels senyals i plafons a les zones 

específiques de les mateixes, s'aconseguirà mitjançant l'ús de pintures i/o làmines no 

retroreflectants la qualitat de les quals, així mateix, es correspondrà amb allò especificat en el 

present apartat. 

 

En relació amb les característiques del substrat, els materials per la senyalització vertical hauran 

de complir amb les següents Normes: UNE-ENV 1999, UNE 135311, UNE 135312, UNE 

135314, UNE 135315, UNE 135316, UNE 135352, i amb la Norma de Carreteres 8.1-IC 

"Senyalització Vertical".  

 

A més, les plaques de xapa d'acer galvanitzat utilitzades en els senyals i les plaques i lamel·les 

d’alumini, utilitzades com a substrats en els plafons de circulació, compliran els requisits 

especificats a les UNE 135310, UNE 135313, UNE 135320 i UNE 135321, que els siguin 

d’aplicació. 

 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus de plafó indicats a la Taula corresponent del 

PG-3. 
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També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries 

abans esmentades i els plafons de pòrtics i banderoles, en quins casos els plafons seran amb 

lamel·les. 

 

Per a les senyals, el material utilitzat com a substrat, tant d’ús permanent com temporal, serà 

acer galvanitzat, d'acord amb les característiques definides en el present apartat. 

 

L'ús de substrats de natura diferent quedarà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra prèvia 

presentació, per part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les 

especificacions tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la 

marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Els plafons estaran formats per planxes d’alumini de la sèrie 5000 i per perfils perimètrics i 

rigiditzadors posteriors de reforç d’alumini de la sèrie 6000.  

 

L'ús de substrats de natura diferent quedarà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra prèvia 

presentació, per part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les 

especificacions tècniques obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la 

marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

La composició dels plafons serà amb un o diversos mòduls d’alumini extrusionat; diferenciant 

els plafons de plaques i els de lamel·les. 

 

Seran amb lamel·les els plafons d’amplada major de tres mil cinc-cents mil·límetres (3500 mm) 

i els de pòrtics i banderoles. També podran ser de lamel·les els plafons majors de sis metres 

quadrats (6 m2). La resta de plafons seran de plaques. 

 

El nombre de mòduls dels plafons de plaques serà el mínim possible. Per alçades menors de 

mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) els plafons seran d’un únic mòdul. 

 

Els plafons podran ser d’un dels cinc tipus següents: 

Plaques reforçades perimètricament mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a 

tot l’entorn i seran reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d’alumini extrusionat 

fixades a la cara posterior de la placa. 

Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimètrics i reforçades, segons les mides, per guies 

també d’alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

Plaques tipus b) amb dors tancat amb una planxa d’alumini fixada al perfil perimètric. 

Perfils tancats rectangulars d’alumini extrusionat. 

Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els plafons de lamel·les tindran un perfil lateral que 

unirà aquestes.  Aquests plafons es rigiditzaran amb perfils intermedis en funció de les seves 

dimensions. 

 

Els perfils perimètrics i rigiditzadors posteriors de reforç seran de secció suficient per garantir 

l’estabilitat estructural del conjunt del rètol, havent-los de dissenyar de forma que els punts 

singulars de final dels rigiditzadors posteriors o unions de diferents perfils no coincideixin en un 

mateix pla, essent la separació mínima de setanta-cinc mil·límetres (75 mm). 

 

La unió dels trams de perfils perimètrics o de rigiditzadors posteriors s’hauran de dissenyar tant 

en materials com en dimensions per garantir la seva resistència. En aquest aspecte serà 

preceptiu que les peces d’unió dels perfils perimètrics i dels rigiditzadors posteriors de reforç 

siguin d’acer inoxidable i garanteixin la transmissió d’esforços i que els rigiditzadors posteriors 

de reforç arribin com a mínim a cinquanta mil·límetres (50 mm) de l’extrem del plafó (extrem del 

plafó–fletxa  en cas de que coincideixin amb la màxima dimensió horitzontal). 

 

Els tipus a) i b) es defineixen com a plafons oberts i són d’aplicació en la senyalització 

interurbana. Els tipus c) i d) es defineixen com a plafons tancats i són d’aplicació en la 

senyalització urbana i opcionalment en la interurbana. Els plafons S-500 i S-510 s’han de 

considerar, a aquest efecte, com a urbans. 

 

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior 

del plec o perfil, exclòs les guies, estarà comprés entre vint (20) i cinquanta-sis (56) mil·límetres. 

 

Les plaques tancades tindran un gruix aparent comprés entre trenta-cinc (35) i cinquanta-sis (56) 

mil·límetres. 

 

Els plafons de plaques tindran els vèrtexs arrodonits amb els radis definits al vigent Manual de 

Senyalització Interurbana (o urbana si és el cas) d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya. 

 

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 

mínim de quinze microns (15 μ) o lacat amb un mínim de quaranta microns (40 μ) color gris RAL 

9006. Aquest acabats és realitzaran posteriorment al tall i/o doblegat dels perfils. Aquests 

acabats no es realitzaran a les lamel·les. 
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El sistema de fixació es basarà en una guia solidària al plafó on s’ancorarà l’abraçadora d’unió 

al suport. Es col·locaran a una distància màxima de trenta centímetres (30 cm) l’una de l’altra. 

Han d’abastar tota l’amplada del plafó. Això és especialment important en les guies que 

coincideixen amb la dimensió horitzontal màxima de plafons fletxa. 

 

L’extrem del conjunt cargol–femella  que es col·loqui dintre de la guia serà una peça d’acer 

inoxidable d’una longitud mínima de dos i mig centímetres (2,5 cm). 

 

El procediment d’unió entre guia i plafó estarà garantit, aportant les característiques del material 

utilitzat i el protocol de col·locació (sistemàtica, gruix, uniformitat, superfície eficaç, etc.). 

 

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 

aplicació de vinils, també adhesius, retallats per la tipografia, textos i pictogrames. També serà 

admès el xerografiat. 

Darrera les plaques s’hi grafiarà en color negre l’escut oficial de la Generalitat de Catalunya, les 

dades del fabricant i la data de fabricació. L’escut tindrà una alçada de cent mil·límetres (100 

mm) i la dels guarismes de retolació de quaranta mil·límetres (40 mm) d’alçada. 

 

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà d’u amb vuit mil·límetres (1,8 mm) i en cap cas 

presentarà cap tipus de defecte als plegaments. 

 

Per als plafons rectangulars i plafons fletxa, les dimensions possibles seran les indicades a 

l’edició vigent del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

En relació amb les característiques dels materials retroreflectants, per a les senyals, segons la 

seva natura i característiques, els materials retroreflectants utilitzats es classificaran com: 

De nivell de retroreflexió 1: seran aquells la composició dels quals sigui realitzada a base de 

microesferes de vidre incorporades en una resina o aglomerant, transparent i pigmentat amb els 

colors apropiats. L’esmentada resina, en la seva part posterior, estarà segellada i dotada d'un 

adhesiu sensible a la pressió o activable per calor el qual, al seu torn, apareixerà protegit per 

una làmina de paper amb silicona o de polietilè.  

De nivell de retroreflexió 2: seran aquells la composició dels quals sigui realitzada a base de 

microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors 

adequats, i una resina o aglomerant transparent i pigmentada apropiadament. L’esmentada 

resina, en la seva part posterior, estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o 

activable per calor, el qual, al seu torn, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona 

o de polietilè.  

De nivell de retroreflexió 3: seran aquells compostos bàsicament, de microprismes integrats en 

la cara interna d'una làmina polimèrica. Els esmentats elements, per la seva construcció i 

disposició en la làmina, seran capaços de retroreflexar la llum incident sota àmplies condicions 

d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per als diferents 

senyals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície de, com a mínim, 10 cd.m-2 per al 

color blanc.  

 

Les característiques que han de reunir els materials retroreflectants amb microesferes de vidre 

seran les especificades en la UNE 135 334. Els productes de nivell de retroreflexió 1 o 2, 

subministrats per formar part d'un senyal retroreflectant, estaran proveïts d'una marca 

d'identificació, característica del seu fabricant, d'acord amb allò que s'especifica a la UNE 

135334. 

 

Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angularitat hauran de posseir, en 

cas d'afectar les seves propietats òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o 

posicionament preferent sobre el senyal. Així mateix, disposaran d'una marca d'identificació 

visual característica del fabricant, qui a més a més haurà de subministrar al laboratori acreditat 

conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assajos de 

control de qualitat una mostra de les marques que es puguin utilitzar com a patró per dur a terme 

l’esmentada identificació visual. 

 

Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angularitat, a més de complir les 

característiques recollides en la UNE 135 334, presentaran uns valors mínims inicials del factor 

de luminància (β), així com unes coordenades cromàtiques (x,y), dels vèrtexs dels polígons de 

color, d'acord amb el que s'especifica, per a cada color, a la Taula corresponent del PG-3. 

 

Atès que els actuals materials retroreflectants microprismàtics, de gran angularitat, no satisfan 

el requisit de luminància mínima (L>10 cd.m-2) especificat per al color blanc en totes les 

situacions, sempre que s'exigeixi la seva utilització, d'acord amb els criteris de selecció establerts 

a l'apartat corresponent del PG-3., es seleccionaran aquells materials retroreflectants de nivell 3 

que proporcionin els valors més alts del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2), considerades 

en el seu conjunt les combinacions de colors corresponents als senyals objecte del Projecte. 
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S'utilitzarà com a criteri per definir les combinacions geomètriques dels materials retroreflectants 

de nivell 3, l’especificat a la Taula corresponent del PG-3, sent: 

Zona A: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials 

retroreflectants (valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en trams 

interurbans d'autopistes, autovies, i vies ràpides.  

Zona B: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials 

retroreflectants (valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en entorns 

complexos (glorietes, interseccions, etc.), trams periurbans i en trams interurbans de carreteres 

convencionals.  

Zona C: Recomanada per especificar les característiques fotomètriques dels materials 

retroreflectants (valors de coeficient de retroreflexió, RA ) de nivell 3 a utilitzar en zones urbanes. 

 

L'avaluació de les característiques dels materials retroreflectants, independentment del seu 

nivell de retroreflexió, haurà de realitzar-se sobre mostres, preses a l'atzar, pel laboratori 

acreditat conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de dur a terme 

els assajos, de lots característics de producte abassegat al lloc de l’aplicació als senyals, o 

directament del proveïdor de l’esmentat material. 

 

La Direcció d’Obra podrà exigir una mostra de les marques d'identificació dels materials 

retroreflectants a les que es fa referència en el present apartat. 

 

Els plafons compliran amb la Norma de Carreteres 8.1-IC "Senyalització Vertical" i amb allò 

establert en el present apartat pels senyals. 

 

Quan a les característiques dels elements de sustentació i ancoratges, les hipòtesis de càlcul 

que s’hauran de considerar per al disseny de qualsevol element de sustentació i ancoratge seran 

les definides a la UNE 135311.  

 

Es podran fer servir, amb l'aprovació prèvia expressa de la Direcció d’Obra, materials, 

tractaments o aliatges diferents dels esmentats en aquest apartat, sempre que estiguin 

acompanyats del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 

obligatòries i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de 

qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. En tot cas, queda 

expressament prohibida la utilització d'acer electrozincat o electrocadmiat, sense tractament 

addicional. 

 

La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges dels senyals i plafons 

retroreflectants serà exigible al Contractista adjudicatari de les obres. 

 

En les senyals els ancoratges per a plaques així com el caragolam i perfils d'acer galvanitzat 

utilitzats com a pals de sustentació de senyals compliran les característiques indicades per a 

cadascun d'ells en les UNE 135312 i UNE 135314, respectivament. Quan presentin soldadura, 

es tindrà en compte allò especificat a l’Article “Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica manual 

a l’arc”, del PG-3.  

 

En els plafons es tindran en compte les següents especificacions. 

 

a) Suports laterals en alumini. 

En el cas de suports laterals en alumini, els aliatges admesos seran aquells que garanteixin tant 

la resistència com l’extrusió dels perfils, basats en la sèrie 6000. També seran admesos altres 

aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en aquest Plec. 

 

Els pals utilitzats per suport dels plafons seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 

telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior del suport 

es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny 

que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 

quinze microns (15 ) o lacat amb un mínim de cinquanta microns (50 ) color gris RAL 9006.  

 

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 

classifiquen segons la Taula corresponent del PG-3. 

 

Per al càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la UNE 135311, els següents coeficients de 

majoració: 

Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues: 1,33  

Vent: 1,50 

 

Els diàmetres dels pals s'ajustaran als de la Taula corresponent del PG-3., en relació a la seva 

categoria base, sent el gruix mínim del tubular de tres amb cinc mil·límetres (3,5 mm). 

 

Per materialitzar el conjunt telescòpic es podran utilitzar les combinacions de pal estructural i pal 

telescòpic que s’indiquen a la Taula corresponent del PG-3. 
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Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 

identificació del fabricant. 

 

La Direcció d'Obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta Taula 

per a les condicions definitives d'implantació. 

 

Els plafons fins a sis metres quadrats (6 m2) podran portar un únic suport, havent-hi de col·locar-

ne dos pels de més de sis metres quadrats (6 m2). Es disposarà de dos suports en plafons 

inferiors a sis metres quadrats (6 m2) quan els esforços no puguin ser absorbits per un únic 

suport. En el cas que sigui necessari col·locar tres suports, se’n col·locarà un de central i els 

altres a un terç de cadascun dels extrems. 

 

El sistema de fixació entre pals per coartar la rotació haurà de ser aprovat per la Direcció d’Obra. 

 

En quant als sistemes de fixació, la base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer 

galvanitzat o de fosa d’alumini o de ferro, i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en 

qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a setze mil·límetres (16 mm) i seran d'acer zincat i 

qualitat mínima 5.6. Seran un mínim de quatre (4) perns de setze mil·límetres (16 mm), calculats 

segons el Document DB SE-A “Estructures d’acer”, del Codi Tècnic de l’Edificació, i amb un 

factor de seguretat addicional d’u amb vint (1,20). En el muntatge s’utilitzarà clau dinamomètrica 

per a qualitats de pern superiors a la 5.6. 

 

Les dimensions mínimes dels perns s’ajustaran a la Taula corresponent del PG-3. 

 

Els canvis en el diàmetre o separació dels perns hauran de ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

 

La base d’ancoratge serà de fosa d’acer, tindrà una geometria adequada a la secció del pal de 

suport i serà de dues peces. Els perns d’ancoratge tindran la llargada d’ancoratge assenyalada 

a la Taula corresponent del PG-3. L’alçada de la base ha de ser al menys una vegada i mitja 

(1,5) el diàmetre del pal, per evitar reptacions entre el suport i la base d’ancoratge.  

 

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 

tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçaran la 

totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de vuit mil·límetres (8 mm) i 

sis mil·límetres (6 mm) per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran 

d’acer inoxidable o galvanitzat. 

 

La base d’ancoratge ha de poder resistir un moment de torsió igual o superior al nominal del pal. 

Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de 

base d’ancoratge i d’abraçadores. 

 

La base d’ancoratge es disposarà separada cinc centímetres (5 cm) de la cara superior del 

fonament de formigó. Es disposarà una femella i una volandera tipus LL en cada pern a la part 

inferior per anivellament de la xapa de base i una femella–contrafemella i volandera tipus LL en 

cada pern a la part superior de la xapa de base. Cal tapar el conjunt amb terra almenys deu 

centímetres (10 cm) per sobre del formigó o fins tapar la part superior del conjunt de subjecció. 

 

La base d’ancoratge ha de tenir forats que permetin un diàmetre immediatament superior al del 

pern que han d’allotjar segons la Taula 7003.7 del PGI-10, sent la sèrie: setze (16) – vint (20) – 

vint-i-quatre (24) – trenta (30) mil·límetres, i han de permetre una tolerància en la separació entre 

perns de més–menys dos centímetres (±2 cm). 

 

Tot el conjunt plafó–guia–abraçadora  mantindrà una distància entre quaranta-cinc mil·límetres 

(45 mm) i vuitanta-u mil·límetres (81 mm) pels plafons oberts, entre la cara retolada del plafó i la 

generatriu del cilindre del suport més propera. Pels plafons tancats aquesta distància estarà 

compresa entre cinquanta (50) i setanta-u (71) mil·límetres. 

 

Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 

d’alumini o ABS. 

 

Caldrà la comprovació periòdica, cada sis (6) mesos com a mínim, de la validesa del cargolat 

(amb clau dinamomètrica), en cas de perns de qualitat superior al 5.6 durant el període de 

garantia. 

 

Els fonaments seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que s'estableix a l’Article 630, 

“Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10. Les dimensions mínimes dels fonaments en 

funció dels suport seran les establertes a l’edició vigent del Manual de Senyalització Interurbana 

d’Orientació, de la Generalitat de Catalunya. 
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b) Suports laterals en poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV). 

Es tracta de pals cilíndrics de seguretat vial d’absorció variable d’energia i de secció circular. 

El seu disseny seguirà les hipòtesi de càlcul de la UNE 135311. Estarà construït en un sol tram 

de poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i recobert amb poliolefina, segons les 

especificacions de la UNE-EN 12899-1. 

El pal es comportarà amb un nivell de seguretat passiva dos (2) segons la UNE-EN 12767. La 

seva superfície no tindrà defectes tals com bonys, ampolles, esquerdes o incrustacions que 

resultin perjudicials pel seu ús. El diàmetre exterior podrà ser de cent catorze (114), cent 

quaranta (140), cent seixanta-vuit (168), dos-cents dinou (219) ó dos-cents setanta-tres (273) 

mil·límetres. 

La base serà de formigó prefabricat amb una alçada de un metre i mig (1,5 m), diàmetre superior 

de cinquanta centímetres (50 cm) i diàmetre inferior de seixanta centímetres (60 cm). 

Hauran de disposar de marcat CE, segons allò disposat als Reials Decrets 1630/1992, de 29 de 

novembre, i 1328/1995, de 28 de juliol. 

 

4. SENYALS I PLAFONS RETROREFLECTANTS 

Els senyals que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment tindran les dimensions, colors 

i composició indicades en el Capítol VI, Secció 4a del Reglament General de Circulació, així com 

en les Normes de Carreteres 8.1-IC "Senyalització Vertical" i 8.3-IC “Senyalització, abalisament 

i defensa d’obres fixes en zones fora de població”.  

 

Els plafons que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment tindran les dimensions, colors 

i composició indicades a la edició vigent del Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les senyals en la seva cara vista podran ser planes, estampades o embotides. Les senyals 

podran disposar d'una pestanya perimetral o estar dotades d'altres sistemes, sempre que la seva 

estabilitat estructural quedi garantida i les seves característiques físiques i geomètriques 

romanguin durant el seu període de servei. 

 

Les toleràncies admeses en les dimensions, tant de senyals com de pictogrames i lletres, seran 

les indicades en les Normes de Carreteres 8.1-IC "Senyalització vertical" i 8.3-IC “Senyalització, 

abalisament i defensa d’obres fixes en zones fora de població”.  

 

Els senyals, en la seva part posterior, identificaran de forma indeleble, almenys, el nom del 

fabricant i la data de fabricació (mes i dos últims dígits de l'any). 

 

Al darrera dels plafons s’hi grafiarà en color negre l’escut oficial de la Generalitat de Catalunya, 

les dades del fabricant i la data de fabricació. L’escut tindrà una alçada de cent mil·límetres (100 

mm) i la dels guarismes de retolació de quaranta mil·límetres (40 mm). 

 

Les característiques que han de complir els senyals i plafons retroreflectants seran les 

especificades en el present apartat. 

 

La garantia de qualitat de les senyals i plafons retroreflectants, serà exigible en qualsevol 

circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 

 

Per a la zona retroreflectant, en senyals i plafons retroreflectants no serigrafiats, les 

característiques inicials que compliran les seves zones retroreflectants seran les indicades a la 

UNE 135330. Per la seva banda, les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials 

corresponents a les zones retroreflectants equipades amb materials de nivell de retroreflexió 3 

seran les recollides en l'apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

En senyals i plafons retroreflectants serigrafiats, el valor del coeficient de retroreflexió RA (cd · 

lx-1 · m-2) serà, al menys, el vuitanta per cent (80%) de l'especificat en l'apartat corresponent 

d’aquest Plec, per a cada nivell de retroreflexió i color, excepte el blanc. 

 

Per a la zona no retroreflectant, els materials no retroreflectants dels senyals i plafons podran 

ser, indistintament, pintures o làmines no retroreflectants. 

 

L’esmentada zona no retroreflectant complirà, inicialment i amb independència del material 

emprat, les característiques indicades a la UNE 135332. 

 

5. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA 

Es prendran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2)  per a la zona 

retroreflectant de nivell 1 i nivell 2 (serigrafiats o no) dels senyals i plafons, al menys, els 

especificats a la Taula corresponent del PG-3. 

 

Es prendran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió RA (cd · lx-1 · m-2) per a la zona 

retroreflectant de nivell 3 (serigrafiada o no) dels senyals i plafons, almenys, el cinquanta per 

cent (50 %) dels valors mesurats per a 0,2º, 0,33º i 1º d'angle d'observació, i 5º d'angle d'entrada 

(sempre amb un angle de rotació ε de 0º), en cadascun dels materials seleccionats per a la seva 

aplicació a les zones A, B i C respectivament, d'acord amb el que estableix la Taula corresponent 

del PG-3. 
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Durant el període de garantia, els ancoratges, caragolam i pals de sustentació de senyals i 

plafons retroreflectants compliran, almenys, les especificacions corresponents al seu aspecte i 

estat físic general definides a la UNE 135352. 

 

6. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació 

de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats i dels propis senyals i plafons 

objecte del Projecte així com la marca comercial, o referència, que aquestes empreses donin a 

aquesta classe i qualitat. 

 

Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del certificat acreditatiu del compliment de les 

especificacions tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del 

reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 

corresponent del PG-3. En ambdós casos es referenciaran les seves característiques tècniques 

avaluades d'acord amb allò que s'ha especificat en els apartats corresponents d’aquest Plec. 

 

Per als plafons es tindran en compte les següents especificacions. 

 

a) Suports laterals en alumini. 

L’execució de l’excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s’estableix a l’Article 

“Excavacions en  rases i pous”, del PG-3. Una vegada executada l’excavació, la Direcció d’obra 

examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 

per al fonament. 

 

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrat encara que 

les irregularitats de l’excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

 

La distància mínima dels plafons al límit del voral o vorera serà la indicada a la Taula 

corresponent del PG-3. 

 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris 

que estableixi la Direcció d’Obra. 

 

A més es compliran les condicions de la figura 25 de la Norma de Carreteres 8.1-IC 

"Senyalització Vertical" pel que fa a distàncies mínimes a vora de calçada. 

 

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 

l’extrem de la part rectangular del plafó. La part del terç del plafó restarà, en general, a la banda 

de la calçada. El suport sobresortirà del plafó deu (10) centímetres, amb una tolerància de més 

cinc (+ 5) centímetres. 

 

En el cas de plafons amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart 

(1/4) de l’extrem del plafó. Els suports no sortiran per la part superior dels plafons. 

 

En les composicions amb subplafons independents, la separació entre aquests serà de Hb/4 en 

cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent, sent Hb la magnitud que caracteritza totes les 

diverses alçades que hi puguin haver en un plafó d’orientació. Entre plafó i panell complementari 

d’identificació de carretera la distància serà de Hb/4. 

 

b) Suports laterals en poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV). 

S’excavarà una cala amb la profunditat apropiada i diàmetre suficient (amb cinquanta (50) 

centímetres lliures al voltant de les bases prefabricades de formigó) per tal de garantir l’espai 

per la posterior compactació del terreny. S’ha de considerar una profunditat que excedeixi en 

deu centímetres (10 cm) a l’alçada de la base prefabricada. La cara superior de la base haurà 

d’estar enterrada, com a mínim, a deu centímetres (10 cm). 

 

Es col·locarà la base en la seva posició final, i es reblirà amb el material extret o bé amb material 

de qualitat superior, mitjançant capes de quinze centímetres (15 cm), compactant cadascuna 

d’elles, i fins la part superior de la base. 

 

Els pals es col·locaran en la base de cimentació protegint el perímetre de la columna amb un 

recobriment de goma. Un cop ajustada i assegurada amb falques, es reblirà l’espai entre la 

columna i la base de cimentació amb sorra humitejada, compactant-la i retirant a continuació les 

falques. 
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Es reblirà amb formigó fins la vora superior de la base de cimentació amb un gruix mínim de 

quinze centímetres (15 cm), acabant el reblert amb el propi terreny compactat, fins deu 

centímetres (10 cm) per damunt de la base. 

 

La Direcció d’Obra fixarà el procediment d'instal·lació i el temps màxim d'obertura al trànsit 

autoritzat, així com qualsevol altra limitació a l'execució definida en el Projecte, en funció del 

tipus de via, per la ubicació dels senyals i plafons, etc. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical inclourà la comprovació de la qualitat 

dels senyals i plafons abassegats així com de la unitat acabada. 

 

El Contractista facilitarà a la Direcció d’Obra, diàriament, un comunicat d'execució d'obra en el 

qual hauran de figurar, almenys, els conceptes següents: 

Data d'instal·lació.  

Localització de l'obra.  

Nombre de senyals i plafons instal·lats per tipus (advertència del perill, reglamentació i indicació) 

i natura (serigrafiats, amb tractament anticondensació, etc.).  

Ubicació de senyals i plafons.  

Observacions i incidències que, a criteri de la Direcció d’Obra, poguessin influir en la durabilitat 

i/o característiques del senyal o plafó instal·lats. 

 

Al lliurament de cada subministrament s'aportarà un albarà amb documentació annexa, contenint 

entre d’altres, les dades següents: Nom i direcció de l'empresa subministradora, data de 

subministrament, identificació de la fàbrica que ha produït el material, identificació del vehicle 

que ho transporta, quantitat que es subministra i designació de la marca comercial, certificat 

acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o document acreditatiu 

del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat de cada subministrament, d’acord 

amb l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3. 

Es comprovarà la marca o referència dels materials abassegats, a fi de verificar que es 

corresponen amb la classe i qualitat comunicada prèviament a la Direcció d’Obra, segons 

s'especifica en l'apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

Els criteris que es descriuen per realitzar el control de qualitat dels abassegaments no seran 

d’aplicació obligatòria en aquells senyals i plafons retroreflectants, si s'aporta el document 

acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, d’acord amb 

l’esmentat a l’apartat corresponent del PG-3., sense perjudici de les facultats que corresponen 

a la Direcció d’Obra. 

 

Per als plafons, en particular, caldrà un certificat atorgat per un laboratori d’assaig homologat 

conforme les deformacions obtingudes no han superat les màximes admissibles segons el 

Protocol AL05/530 esmentat pel vigent Manual de Senyalització Interurbana d’Orientació, de la 

Generalitat de Catalunya, en els assaigs següents: 

Assaig de flexió sota càrrega uniformement repartida a les plaques, segons el Protocol 

AL05/535. 

Assaig de vandalisme, segons el Protocol AL05/536. 

Assaig de flexió sota càrrega uniformement repartida per a suports, segons el Protocol 

AL05/537. 

 

També per als plafons, d’acord amb l’esmentat Manual, caldrà acreditar amb certificats o 

assaigs, a més, les característiques corresponents a: 

Resistència estructural: 

Tracció. 

Plegada i desplegada. 

Deformació: Deformació dels plafons, lamel·les i unions. 

Durabilitat: 

Adhesivitat i durabilitat de l’adherència dels vinils. 

Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …). 

Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …). 

 

A fi de garantir la traçabilitat d'aquestes obres, abans d'iniciar la seva instal·lació, per als senyals 

i plafons retroreflectants, es comprovarà la seva qualitat, segons s'especifica en aquest apartat 

a partir d'una mostra representativa dels senyals i plafons abassegats. 

 

Els abassegaments que hagin estat realitzats i no compleixin alguna de les condicions 

especificades en aquest apartat, seran rebutjats i podran presentar-se a una nova inspecció, 

exclusivament quan el seu subministrador a través del Contractista, acrediti que totes les unitats 

han tornat a ser examinades i assajades, eliminant totes les defectuoses o corregint els seus 

defectes. Les noves unitats, per la seva banda, seran sotmeses als assajos de control que 

s'especifiquen en el present apartat. 
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La Direcció d’Obra, a més de disposar de la informació dels assajos que s'especifiquen en 

aquest apartat podrà, sempre que ho consideri oportú, comprovar la qualitat dels senyals i 

plafons retroreflectants que es trobin abassegats. 

 

La mostra, perquè sigui representativa de tot l’abassegament, estarà constituïda per un nombre 

determinat (S) de senyals i plafons d’un mateix tipus, seleccionats aleatòriament, equivalent al 

designat com "Nivell d'Inspecció I" per a usos generals (Taula corresponent del PG-3) a la UNE 

66020. 

 

Dels (S) senyals i plafons seleccionats, se n’escolliran aleatòriament un nombre representatiu 

de plaques i lamel·les (n), les quals seran remeses al laboratori acreditat conforme al Reial 

Decret 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assajos de control de qualitat 

igual a: 

 

n = (n1 / 6) 1/2 

 

Sent n1 el nombre total de plaques i lamel·les existents en els (S) senyals i plafons seleccionats. 

Cas de resultar (n) un nombre decimal, aquest s'aproximarà sempre al nombre enter immediat 

superior. 

 

A més, es seleccionaran (d'idèntica manera) altres (S) senyals i plafons i (n) plaques i lamel·les, 

amb la part corresponent de suports i abraçadores, les quals quedaran sota la custòdia de la 

Direcció d’Obra, a fi de poder realitzar assajos de contrast si fos necessari. Un vegada 

confirmada la seva idoneïtat, tots els senyals i lamel·les preses com a mostra seran tornades al 

Contractista. 

 

En cadascuna de les mostres seleccionades, es duran a terme els següents assajos no 

destructius, d'acord amb la metodologia d'avaluació descrita en l'apartat corresponent d’aquest 

Plec: 

Aspecte.  

Identificació del fabricant del senyal o plafó.  

Comprovació de les dimensions.  

Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials.  

 

Finalitzades les obres d'instal·lació i abans de complir-se el període de garantia es duran a terme 

controls periòdics dels senyals i plafons a fi de determinar les seves característiques essencials 

i comprovar, in situ, si compleixen les seves especificacions mínimes. 

 

Els senyals i plafons d'un mateix tipus que hagin estat rebutjats, d'acord amb els criteris 

d'acceptació i rebuig especificats en aquest apartat, seran immediatament executats novament 

pel Contractista, al seu càrrec. Per la seva banda, les noves unitats, abans de la seva instal·lació 

seran sotmeses als assajos de comprovació de la qualitat d’aquest apartat. 

 

El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica a l’Article “Obres de formigó en 

massa o armat”, del PG-3.  

 

La Direcció d’Obra podrà comprovar tantes vegades com consideri oportú durant el període de 

garantia de les obres, que els senyals i plafons instal·lats compleixen les característiques 

essencials i les especificacions que figuren en aquest Plec. 

 

La Direcció d’Obra seleccionarà aleatòriament, entre els senyals i plafons d'un mateix tipus, un 

nombre representatiu (S) de senyals i plafons, segons el criteri establert a la Taula corresponent 

del PG-3. 

 

En cadascuna de les senyals i plafons seleccionats com a mostra (S) es duran a terme, de forma 

no destructiva, els assajos especificats a l'apartat corresponent d’aquest Plec. A més, es 

realitzaran els controls corresponents a característiques generals i aspecte i estat físic general 

indicats a la UNE 135352. 

 

En relació amb els criteris d’acceptació i rebuig, l'acceptació dels senyals i plafons d'un mateix 

tipus, abassegats o instal·lats, vindrà determinada d'acord al pla de mostratge establert per a un 

nivell d'inspecció I i nivell de qualitat acceptable (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la 

UNE 66020, d’acord amb la Taula corresponent del PG-3. 

 

Per la seva banda, el incompliment d'alguna de les especificacions indicades en aquest apartat, 

serà considerat com "un defecte" mentre que una "senyal defectuosa" o " plafó defectuós" serà 

aquella o aquell que presenti un o més defectes. 
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8. GARANTIA 

La garantia mínima dels senyals retroreflectants (serigrafiats o no), instal·lats amb caràcter 

permanent segons les especificacions del Projecte, així com conservats regularment d'acord 

amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de cinc (5) anys des de la data de la seva 

fabricació i de quatre (4) anys i sis (6) mesos des de la data de la seva instal·lació, excepte que 

el Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de garantia. 

 

La garantia mínima dels plafons verticals retroreflectants (serigrafiats o no), instal·lats amb 

caràcter permanent segons les especificacions del Projecte, així com conservats regularment 

d'acord amb les instruccions facilitades pel fabricant, serà de deu (10) anys des de la data de la 

seva fabricació i de nou (9) anys i sis (6) mesos des de la data de la seva instal·lació, excepte 

que el Contracte d’execució especifiqui uns altres períodes de garantia. 

 

La Direcció d’Obra podrà prohibir la instal·lació de senyals i plafons amb períodes de temps 

entre la seva fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions 

d'emmagatzematge i conservació no hagin estat adequades. En qualsevol cas no s'instal·laran 

senyals i plafons el període de temps del qual, comprès entre la seva fabricació i instal·lació, 

superi els sis (6) mesos, independentment de les condicions d'emmagatzematge. 

 

El subministrador a través del Contractista, facilitarà a la Direcció d’Obra les instruccions 

necessàries per a l’adequada conservació dels senyals i plafons retroreflectants instal·lats. 

 

9. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

Abans d'iniciar-se la instal·lació dels senyals i plafons, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 

la Direcció d’Obra els sistemes de senyalització per a protecció del trànsit, personal, materials i 

maquinària durant el període d'execució de les mateixes. 

 

Les fonamentacions i suports comprenen: el subministrament i col·locació del pal, el 

replantejament de la posició del senyal; l'excavació en qualsevol classe de terreny amb les 

dimensions que corresponguin segons els Plànols del Projecte; i el subministrament, abocament, 

compactació i curat del formigó de fck>15N / mm2, un cop presentat i apuntalat adequadament 

el pal de suport. Els treballs es realitzaran a l'empar de la senyalització d'obres, o de la qual es 

disposi específicament per a ells. El formigó complirà les condicions indicades en el capítol 4.9 

d'aquest mateix PPTP La fonamentació construïda, en qualsevol de les seves dimensions, no 

diferirà en més de cinc centímetres (5 cm) per defecte, de les figurades en els plànols. Els pals 

seran galvanitzats serà d'acer soldat, sèrie lleugera, galvanitzat per immersió en bany de zinc 

calenta, de manera que el revestiment resultant sigui de sis-cents vuitanta grams de zinc per 

metre quadrat (680 g / m²), equivalents a un gruix de noranta -cinc micres (95 mm) complint el 

que assenyala l'apartat 701.7.3 de l'article 701 del PG 3. es col·locarà amb un apuntalament que 

eviti la seva caiguda en tant es produeix l'enduriment del formigó del fonament. Comprovada la 

seva verticalitat quaranta-vuit hores (48 h) després de la seva col·locació, no presentarà en cap 

sentit una caiguda superior a cinc mil·límetres per metre de longitud (5mm / m). 

 

Els pals IPN d'acer galvanitzat s'hauran tallat a la mesura assenyalada en els plànols a partir de 

les barres del perfil corresponent obtingut per laminació en calent. L'acer serà de la qualitat A 

410B segons Norma UNE 36.080, i la secció del perfil serà d'acord amb la Norma UNE 36521. 

Arribaran a obra amb el distintiu del taller de laminació gravat en l'ànima, i acompanyats d'un 

certificat de garantia que empari la concordança de les seves característiques químiques i 

mecàniques amb les assenyalades per al a 42 b en les taules 250.1 i 250.2 de l'article 250 del 

PG 3. Hauran estat galvanitzats com s'ha indicat a propòsit dels pals buits, i amb el mateix gruix 

de zinc allà assenyalat. No presentaran curvatura en cap sentit que suposi més de cinc 

mil·límetres (5 mm) de fletxa a un metre (1 m). Es presentaran en el forat de la fonamentació i 

s'apuntalaran perquè no pateixin desplaçaments en tant es produeixi l'enduriment del formigó, 

comprovant la seva aplom com en el cas anterior, i no havent apartar de la vertical a la mateixa 

mida de les plaques. 

 

GD – DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 – DRENATGES  
GD57 – CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ 

 

GD57U515 Cuneta profunda triangular, de 2,0 m d'amplada i 0,80 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, 
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants. 
 

GD57U619 Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipua ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 
0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de 
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
resultants. 
 

1. DEFINICIÓ 
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Cuneta de formigó prefabricada és una rasa longitudinal oberta al terreny al costat de la 

plataforma, a fi de rebre i canalitzar les aigües de pluja, que es revesteix amb peces 

prefabricades, les quals es fonamenten sobre un llit d’assentament prèviament preparat.  

 

La forma, dimensions, tipus de material i la resta de característiques, s’ajustaran a allò que figuri 

als Plànols. 

 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article corresponent del PG-3. 

 

2. MATERIALS 

Les dimensions de les peces prefabricades per a cunetes compliran les condicions següents: 

 

La longitud mínima serà d'un metre (1 m).  

Les toleràncies seran: 

 

Dimensió Tolerància (mm) 

Gruix ± 2 

Amplada ± 5 

Longitud ± 5 

 

La resistència característica a compressió a considerar pel formigó en cap cas serà inferior a 

vint megapascals (20 MPa), a vint-i-vuit dies (28 d). 

 

La textura superficial i el color seran uniformes per a totes les peces. 

 

3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

Aquelles peces que durant el transport, càrrega, descàrrega o emmagatzematge hagin patit 

deterioraments o presentin defectes, a criteri de la Direcció d’Obra, seran rebutjades. 

 

Les juntes entre peces s'executaran segons figuri als Plànols. 

 

El terreny existent a les vores de la cuneta formigonada es perfilarà de manera que concordi 

amb la coronació del formigó, eliminant prèviament totes les restes de materials que no 

corresponguin a la secció de la cuneta. 

 

4. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

 

L’alineació en planta i alçat dels trams s’ajustarà als Plànols. No es permetran desalineacions 

absolutes superiors a deu (10) mil·límetres en planta i a cinc (5) mil·límetres en alçat, en cunetes 

trepitjables, ni a trenta (30) mil·límetres en planta i a quinze (15) mil·límetres en alçat, en la resta. 

No s’acceptaran desalineacions relatives en planta entre dues seccions situades a tres (3) 

metres, superiors a deu (10) mil·límetres en cunetes trepitjables i a quinze (15) mil·límetres a la 

resta.  

 

Un cop col·locades les peces prefabricades sobre el llit d’assentament es tindrà cura de la 

terminació de la rasant de la cuneta, no permetent-se irregularitats majors de quinze mil·límetres 

(15 mm), mesurades amb regla de tres metres (3 m) estàtica, segons NLT-334, ni cap tram en 

el que es produeixin retencions d’aigua o entollades. 

 

5. CONTROL DE QUALITAT 

Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 

tècniques obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de 

qualitat homologat, segons allò indicat a l’apartat corresponent del PG-3., els criteris descrits a 

continuació per a realitzar el control de procedència del material no seran d’aplicació obligatòria, 

sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 

 

Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació 

general d'aspecte i dimensions.  

 

Es verificarà que les juntes s’executen amb els materials i de la forma establerta als Plànols. 

 

Per al control de recepció de la unitat acabada es considerarà com a lot, que s’acceptarà o 

rebutjarà en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents a les cunetes de formigó 

prefabricades: 

Dos-cents cinquanta metres lineals (250 m) de cuneta. 
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La fracció construïda diàriament. 

 

Un cop executades les juntes, per a cada lot es comprovarà en tres (3) punts aleatoris que les 

alineacions en planta i en alçat, tant absolutes com relatives, compleixin les especificacions de 

la unitat acabada establerts a l’apartat corresponent d‘aquest Plec. 

 

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua. Per a cada lot es buidarà un bidó 

d’aigua de 50 litres o més, i s’observarà que no existeixen punts d’estancament. 

 

Quant a la regularitat superficial, a tres punts aleatoris es realitzarà l’assaig amb regla de tres 

metres (3 m) especificat a l’apartat corresponent d’aquest Plec. 

 

Per a la resta del lot, es comprovarà visualment que la superfície presenta un aspecte uniforme. 

 

6. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG 

Les diferències en planta i alçat entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els Plànols 

no excediran de la tolerància especificada a l’apartat corresponent d’aquest Plec, ni existiran 

zones que retinguin aigua. 

 

Les seccions que no compleixin aquestes condicions seran aixecades i executades novament 

pel Contractista, al seu càrrec, no permetent el reblert amb morter de ciment. 

 

Quant a la regularitat superficial, si als tres punts escollits la màxima elevació del regle és inferior 

a les limitacions establertes i la inspecció visual no detecta punts amb anomalies, especialment 

en quan a la possibilitat de retencions d’aigua, s’acceptarà el lot.  En cas que algun dels punts 

superi les limitacions establertes, es dividirà el lot en cinc parts iguals i es repetirà l’assaig per a 

cadascun dels sublots. En els sublots on es detecti alguna mesura que superi les limitacions 

establertes es demolirà el sublot i s’executarà novament pel Contractista, al seu càrrec. 

 

GD5G - BAIXANTS PREFABRICADES 
 

GD5GU039 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 
100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base 
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió, segons plànols. 
 

GD5GV001 Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge 
transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació, 
encofrat i connexions amb desguassos i amb l'obra de drenatge, segons 
plànols. 
 

GD5GV004 Broquet de sortida des de  caz de coronació a baixant de terraplè, fins i tot 
excavació i transport de material (CN-4), completament acabat. 
 

GD5GV009 Broquet per a sortida de col·lector de 0,60 m en drenatge longitudinal amb 
sortida sobre cuneta (CN-11), completament acabat.   
 

 

Les baixants prefabricades estaran fetes per peces fabricades en taller amb formigó HA-30 de 

tres-cents quiloponds per centímetres quadrat (300 kgf/cm2) de resistència característica, 

consistència seca, i preparat amb ciment UNE-I-35, i àrids de trituració de tamany màxim sis 

mil·límetres (6 mm), armades amb malla electrosoldada 10*10φ3.0-φ3.0, conforme amb la 

norma UNE 36 - 092. 

 

Un cop replantejada en el talús la posició de la baixant, es realitzarà una petita rasa de seixanta 

centímetres d’ample per tretze de profunditat en la superfície ja refinada d’aquell i encara no 

recoberta de terra vegetal, de manera que es tingui un recolzament unit i compacte. Es 

començarà per construir la peça de connexió a la cuneta o embornal, i en el seu formigó 

s’encastarà el broc estret de la primera peça, tenint cura de la continuïtat entre les dues 

superfícies. Les altres peces s’aniran situant de sota cap a dalt sobre llit acabat d’estendre de 

morter M-450, fins arribar a la posició de la connexió amb les vorades, tenint cura de reomplir 

amb el mateix morter les unions entre les peces i els laterals del fregament. 

 

Tots els formigons i morters utilitzats, tant en taller com in situ, compliran les condicions que se 

l’imposen en els capítols corresponents d’aquest Plec. 

 

Les connexions de baixants amb cunetes o vorades es construiran amb formigó HM-20 (complirà 

l'article 4.9 d'aquest Plec) segons les dimensions especificades als plànols.  Totes les superfícies 

vistes de soleres o murets no encofrades s'acabaran per fratassat sense rugositats majors de 3 

mm., sense fissures ni segregacions. Les unitats comprenen totes les operacions de 

subministrament de materials, encofrats, abocament, vibrat i curat del formigó, emmacats 

posteriors, fratassats... per tal de donar per acabada tota la connexió segons consta als Plànols 

de Projecte. 
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GD78 CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ 
ELÀSTICA DE CAMPANA 

 

GD78U200 Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III 
segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, 
encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols. 
 

 

Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 

encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 

 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits 

de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 

indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 

 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre 

que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 

 

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 

la normativa vigent. 

 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 

 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 Classe de tub i designació 

 Data de fabricació 

 Nom o marca del fabricant 

 Identificació de la planta de producció 

 En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part 

superior. 

 Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

 

Classe Resistència mínima a l'aixafament (kg/m) 

1 >= 6 x DN (mm) 

2 >= 7,5 x DN (mm) 

3 >= 10 x DN (mm) 

4 >= 15 x DN (mm) 

5 >= 17,5 x DN (mm) 

 

 Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 

 Contingut de ciment: >= 280 kg/m3 

 Toleràncies: 

Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 

Llargària: ± 13 mm 

Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

- DN < 2200 mm: ± 16 mm 

- DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 

 

GD7Z – ELEMENTS AUXILIARS PER COL·LECTORS 
 

GD7ZVD06 Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb 
barres d'acer B 500 S, protecció amb escullera i excavació de terreny no 
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, 
totalment acabat, segons plànols 
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GD7ZVD12 Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs 

formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de 
neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb 
morter de ciment,  excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a 
l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat, 
segons plànols 
 

 

 

Tots els elements, independentment de que es defineixin en els plànols com prefabricats 

industrials, o com construïts “in situ”, podran realitzar-se d’una o d’un altres forma sempre que 

mantinguin les característiques funcionals i estructurals. 

 

El formigó utilitzat serà en tots els casos HM-20, de 200 kg/cm2 (dos-cents kiloponds per 

centímetre quadrat) de resistència característica, i, a més, pels elements “in situ”, de 

consistència plàstica per compactar per vibració. Els és d’aplicació tot el que s’indica en aquest 

mateix Plec sobre el formigó HM-20. 

 

Les peces prefabricades que hagin d’integrar un conjunt inamovible s'agafaran entre si 

mitjançant morters de ciment M-450, que compliran les condicions de l'article 611 del PG-3 en 

els seus apartats 611.1, 2, 3, 4 i 5. 

 

Si s’opta per la construcció “in situ” , els encofrats interiors compliran les condicions fixades en 

l'article 4.7 d’aquest P.P.T.P. per els encofrats de paraments vistos, i els exteriors, les que allà 

s'assenyalen per els encofrats de paraments no vistos, si bé el Contractista podrà igualment 

formigonar fins els límits de l’excavació. 

 

Les tapes de formigó tindran les dimensions i composició indicades en els Plànols. Els perfils 

del marc i la malla d’armadura seran d’acer A-410 B i AE-50 T, respectivament, i la nansa i els 

topes, d’acer  AE-215 L. Les dimensions en planta no variaran en més de quinze mil·límetres (-

15 mm) per defecte en qualsevol dels dos sentits, ni el gruix ni més de cinc mil·límetres (± 5 mm) 

per excés o defecte. Els angles del marc estaran compresos entre vuitanta-cinc i noranta-cinc 

graus sexagesimals (85º~95º). 

 

S'executarà seguint les indicacions de la Direcció d'Obra, i els detalls presents en els plànols del 

Projecte Constructiu. 

 

 

GDK2 – BROCS 
 

GDK2U966 Broc tipus 20 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, 
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, 
segons plànols. 
 

GDK2U967 Broc tipus 21 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, 
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, 
segons plànols. 
 

 

 

1. DEFINICIÓ 

El broc és un recipient prismàtic per a la recollida d'aigua de les canonades de drenatge 

transversal i posterior entrega a llera pública.  

 

2. FORMA I DIMENSIONS 

La forma i dimensions dels brocs seran els definits als Plànols.  

 

3. MATERIALS 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

El transport, descàrrega i emmagatzematge es realitzaran amb cura, sent rebutjades, a criteri 

de la Direcció d’Obra, aquelles peces que presentin defectes. 

Les tapes i reixes, si s’escau, compliran l’especificat a l’Article “Tapes i reixes” del PG-3. 

 

4. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

Es tindrà especial cura amb el segellat de les juntes entre els tubs i les parets dels pous i 

pericons. 

 

5. ESPECIFICACIONS DE LA UNITAT ACABADA 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 
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Les toleràncies en les dimensions del cos dels brocs no seran superiors a deu mil·límetres (10 

mm) respecte d’allò que s'especifiqui  als Plànols.  

Tampoc s’admetran errors en cota superiors a deu mil·límetres (10 mm). 

Les unions entre els pous o pericons amb les canalitzacions que hi connecten hauran de ser tals 

que es garanteixi l’estanquitat del conjunt. 

 

1. LIMITACIONS DE L’EXECUCIÓ 

L’execució de pericons i pous de registre compliran, en allò referent a les condicions ambientals 

(en particular pluja, neu o gelada), les limitacions recollides a l’Article 610, “Formigons”, d’aquest 

Plec. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat corresponent del PG-3. 

Si amb el material utilitzat s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 

tècniques obligatòries d’aquest Article o estigués en possessió d’una marca, segell o distintiu de 

qualitat homologat, segons allò indicat a l’apartat corresponent, els criteris descrits a continuació 

per a realitzar el control de procedència del material no seran d’aplicació obligatòria, sense 

perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció d’Obra. 

Les peces prefabricades durant la seva recepció en obra hauran de superar una comprovació 

general d'aspecte i dimensions. 

Per al control de recepció de la unitat acabada es considerarà com a lot, que s’acceptarà o 

rebutjarà en bloc, el corresponent a cada a o pou. 

Es comprovaran les dimensions, gruixos i cotes dels pericons o pous. 

En cas que es consideri necessari la realització d’una prova d’estanquitat,  aquesta es realitzarà 

segons la UNE-EN 1917. 

 

8. CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REBUIG 

Els brocs que no compleixin les condicions esmentades als apartats corresponents d’aquest 

Plec, seran demolits i executats novament pel Contractista, al seu càrrec, quedant explícitament 

prohibides les reparacions puntuals excepte indicació expressa i per escrit de la Direcció d’Obra. 

 

Dins d'aquest concepte s'inclouen els filtres de desguàs que constitueixen les entrades i sortides 

dels col·lectors. 

 

Els filtres comprenen també els treballs d'excavació i adequació de l'entorn del filtre, així com, 

l'execució d'un emmacat de pedra amb gruix de 15 cm sobre solera de formigó HM-15 de 10 cm 

de gruix. 

 

Les superfícies vistes de les soleres, aletes o murets no encofrades s'acabaran fratasant sense 

rugositats majors de 3 mm, sense fissures ni segregacions. 

 

Els filtres de desguàs es construiran d'acord amb les mesures i materials indicats en els plànols 

i compliran l'especificat en aquest Plec per a cada un d'ells. 

 

GR – JARDINERIA 
 

GR120001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície 
d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor 
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de 
fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada.
 

GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i 
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del 
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos. 
 

GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus 
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob. 
 

GR6PU004 Transplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30 cm des 
de la seva ubicació original fins al viver d'obra, amb màquina arrencadora-
transplantadora sobre camió  (diàmetre del pa de terra de 225 cm i pes de 9,5 
Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa de terra, col·locació d'anclatges, 
tractaments previs i manteniment en viver d'obra incloent-hi els mitjans 
auxiliars necessaris per a la correcta execució. 
 

GRK0003 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 
2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb 
depressió per a canal d'aigües baixes. 
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GRX1001 Restauració i recuperació de la superfície de les zones ocupades per a 
activitats auxiliars d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge 
previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i 
restes d'obra, reperfilat del terreny, restauració de la capa superficial de terra 
vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i hidrosembra i 
plantacions dels nous talussos generats. 
 

G0109002 Hidrosembra de gespa amb llit de palla 
  
XPA10003 Partida alçada a justificar per a l'habilitació d'un viver temporal d'obra i el 

manteniment de tota la planta del viver fins al moment del seu 
trasplantament en les zones a restaurar. 
 

 

 

1.- MATERIALS. 
 
1.1.- Condicions generals. 
1.1.1.- Examen i acceptació. 
 

Els materials que es proposen per a la seva utilització en les obres d'aquest projecte, hauran de: 

- Ajustar-se a les especificacions del present Plec. 

- Ser examinats i acceptats per l'Enginyer Director. L'acceptació, en primer lloc, no pressuposa 

ser la definitiva, la qual queda supeditada a l'absència de defectes de qualitat o d'uniformitat, 

considerats amb el conjunt de l'obra. Aquest criteri té especial vigència i relleu en el 

subministrament de plantes, cas en el qual el Contractista està obligat a: 

- Reposar totes les marres produïdes per causes que li siguin imputables. 

- Substituir totes les plantes que, al final del període de garantia, no reuneixin les condicions 

exigides en el moment del subministrament o plantació. 

 

Tots els materials que no s'esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos a l'aprovació de 

l'Enginyer Director, que podrà sotmetre'ls a l'aprovació que jutgi necessària, tenint facultat per 

rebutjar aquells, que al seu criteri, no reuneixin les condicions desitjades. 

 

L'acceptació o el rebuig dels materials és competència de l'Enginyer Director, que establirà els 

seus criteris d'acord amb les normes i les finalitats del projecte. 

 

Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l'obra, excepte en el cas d'autorització 

expressa de l'Enginyer Director. 

 

1.1.2.- Emmagatzematge. 
 

L'emmagatzematge, quan sigui necessari, es realitzarà de manera que els materials conservin 

les qualitats necessàries per a la seva utilització en l'obra, i de manera que sigui possible 

inspeccionar en qualsevol moment. 

 

1.1.3.- Inspecció i assajos. 
 

El Contractista haurà de permetre a l'Enginyer Director i als seus delegats l'accés als vivers, 

equipaments, etc., on es troben els materials, i la realització de totes les proves que la direcció 

consideri necessàries. 

 
1.1.4.- Substitució. 
 

Si per circumstàncies imprevisibles, s'hagués de substituir qualsevol material, es registrarà per 

escrit l'autorització de l'Enginyer Director, especificant les causes que fan necessària la 

substitució; l'Enginyer Director contestarà també per escrit, i ha de determinar, en cas de 

substitució justificada, quins són els nous materials que han de reemplaçar als no disponibles, 

complint anàloga funció i mantenint indemne l'essència del projecte. 

 

1.2.- Característiques dels materials. 
 

TERRA VEGETAL 
DEFINICIÓ 
S'anomena terra vegetal fertilitzada a la capa més superficial del sòl que presenta les 

característiques adequades per fer de suport de qualsevol tipus de plantació o sembra. Aquesta 

terra pot rebre aportació de matèria orgànica d’origen i característiques molt diverses que faran 

augmentar la matèria mineral i orgànica present en el sòl, però sempre cal uns mínims per poder 

millorar-la. Si conté més del 2% de M.O. no caldrà abonar-la i per contra si té menys del 0,5% 

de M.O. es considerarà no vàlida per ser utilitzada com a terra vegetal. 

 

Es procedirà a l’estesa de terra vegetal als talussos de terraplè i desmunt amb pendent 3H:2V o 

més estirats, en les zones mortes dels laterals de la calçada, en els trams de carretera a eliminar, 

en totes les rotondes i espais lliures entre els enllaços, i als llocs puntuals a identificar després 
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dels treballs de construcció de la plataforma. El gruix de terres no serà mai inferior a 30 cm com 

a mitjana en tots els tipus de talussos, zones planeres, rotondes i enllaços. 

 

CARACTERÍSTIQUES IDÒNIES DE LA TERRA VEGETAL 
 
Les característiques mínimes de qualitat que ha de complir la terra vegetal a utilitzar en els 

treballs de revegetació són: 

Paràmetre Requeriments mínims 

pH 5 <pH> 8,5 
% Matèria Orgànica >0,5 % 
Textura Franca/ argilosa-sorrenca/ sorrenca - franca 
Elements gruixuts (>5 cm) <25 % 
Salinitat (Cee) ≤4 dS/cm 
Sodi intercanviable <15 % 
Nivell de carbonats <30 % 

Concentració metalls pesats Dintre dels límits admissibles segons legislació 

vigent. 
 

Com a base per a ser vàlides com a terra vegetal es poden utilitzar 3 grups de terres: 

a/ Terres de cultiu o que ho han estat fa poc temps. La fondària de la capa per aprofitar 

serà en funció de la qualitat de la mateixa, però es recomana entre 30 i 50 cm. 

b/ Terres sense cultivar, però amb vegetació espontània apreciable. La fondària de la capa 

de terra per aprofitar és de 15 a 25 cm. 

c/ en les zones amb masses forestals només s’aprofitarà si està lliure de pedres i altres 

materials estranys. La fondària de la capa de terra per aprofitar és d’uns 10 a 15 cm. 

 

TRACTAMENT DE LA TERRA VEGETAL. 
 
Abans que els sòls siguin ocupats per la infraestructura, s’ha d’extreure una capa de terra vegetal 

de la superfície a desbrossar, que posteriorment s’utilitzarà per a cobrir les superfícies que 

necessiten una ràpida recolonització vegetal, bé per ser superfícies de nova creació (talussos, 

abocadors, etc.), bé per haver estat alterada la seva coberta original. 

 

Aquests sòls requereixen una manipulació molt acurada degut a l’elevat nombre de llavors, que 

siguin de plantes herbàcies i arbustives pròpies de la zona, i de microorganismes que contenen, 

essent el millor substrat per a l’assentament d’espècies vegetals i que han d’ajudar a la posterior 

restauració de l’entorn. 

 

El contingut més gran de matèria orgànica i elements nutritius es troba a la capa de terra vegetal 

o cobertura, que generalment tenen entre 20 i 30 cm d’espessor, corresponent a l’horitzó A i per 

tant la capa de terra vegetal sempre s’haurà de conservar, mentre que la resta dels horitzons 

infrajacents són més pobres i caldrà valorar si val la pena aprofitar-la o no. 

 

Quatre són els tipus d’operacions que s’han d’efectuar amb el sòl: 

- Retirada i manipulació de l’horitzó vegetal i altres horitzons del sòl 

- Emmagatzematge fins a la seva reutilització posterior 

- Abonat i millora de qualitat de la mateixa 

- Estesa a la seva ubicació definitiva 

 

Aquesta terra vegetal no es podrà conservar acordonada al peu dels terraplens o de la mateixa 

carretera sinó que caldrà agrupar-la en punts prèviament seleccionats com zones d’acopi 

temporal de terra vegetal específiques i determinades, conservada en piles de fins a 2 metres 

d’alçada en forma apilonada i sense ser trepitjada per camions i maquinària pesada de l’obra. 

L’emmagatzematge ha d’ésser acurat, per evitar el seu deteriorament per compactació i, 

d’aquesta manera, preservar en tot el possible l’estructura del sòl, evitar la mort de 

microorganismes aerobis i els riscos d’erosió eòlica i hídrica. Es farà necessari l’acordonament 

i limitació de tota la zona d’acopi per evitar el deteriorament de la mateixa, ja que haurà de restar 

molts mesos en aquest indret abans no es reutilitzarà de nou. L’alçada i el temps que poden 

restar amuntegats depèn del tipus de terreny on s’ha projectat l’obra i de la qualitat de la terra.  

 

Per evitar la compactació s’ha de manipular la terra quan aquesta estigui seca o el contingut 

d’humitat sigui menor del 75%, evitar el pas reiterat de maquinària sobre ella i dipositar els 

materials en capes primes evitant la formació de grans aplecs. L’alçada i el temps que poden 

restar amuntegats depèn del tipus de terreny on s’ha projectat l’obra i de la qualitat de la terra. 

 

Si en un termini superior a un any, els aplecs no són utilitzats, és aconsellable llaurar la superfície 

dels mateixos i afegir-hi una barreja de llavors en què predominen les lleguminoses, abonar i 

afegir un "mulch" de palla per a mantenir l’estructura del sòl en els mateixos, evitar canvis en la 

fertilitat, compensar les pèrdues de matèria orgànica i crear un tapís vegetal que permeti la 

subsistència de la microfauna i microflora originals, al mateix temps que eviti l’erosió. 
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Abans d’utilitzar de nou en el recobriment de talussos la terra vegetal caldrà fer una analítica de 

la mateixa i veure si presenta el mínim de qualitat per ser utilitzada o si es fa necessari un abonat 

de la mateixa just abans de ser carregada als camions o altre tipus de vehicle per ser estesa a 

l’obra. Si el valor de la matèria orgànica es troba compresa entre un 0,5% i un 2% caldrà abonar-

la. En el cas de presentar uns valors superiors al 2% de contingut de matèria orgànica no serà 

necessari l’abonat de la mateixa. Si els valors són inferiors a 0,5% no es considerarà vàlida com 

a terra vegetal. 

 

Per la millora de la qualitat de les terres vegetals procedents de l’obra, si el seu contingut de 

matèria orgànica està comprés entre 0,5 i 2%, una vegada s’ha realitzat la corresponent analítica 

i s’ha comprovat que compleix els requisits mínims pel que fa als paràmetres exigits, es portarà 

a terme de la següent manera: 

-El contractista tornarà a col·locar la terra vegetal que hagués relliscat del seu 

emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències així com també en cas 

d’erosions per pluges o altres causes. 

-S’estendrà per parts, en una zona prèviament, en un lloc prou espaiós, en gruixos 

uniformes no superiors al 50 cm, amb la maquinària adient, de manera que no es compacti 

ni deteriori. 

-S’afegiran damunt la superfície els fertilitzants i esmenes, que mai seran inferiors a 2,5 

kg/m3 d’adob orgànic o incorporació entre un 5-10% d’adob específic tipus compost. 

-Es procedirà a un fressat del material tractat, fins que quedi barrejat homogèniament la 

terra, els fertilitzants i les esmenes. 

-S’emmagatzemarà en pilons no molt grans, procurant que no sobrepassin els 2 metres 

d’alçada o es portarà directament a l’obra per ser estesa. 

-La mesura i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics 

realment estesos, mesurats en repleques o una vegada estesos. També podrà fer-se per 

metres quadrats de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 

 
ADOBS O FERTILITZANTS A UTILITZAR PER LA MILLORA DE LA TERRA VEGETAL 
 

Es considera adob o fertilitzant qualsevol matèria o substància amb un contingut apreciable d'un 

o diversos elements nutritius en forma assimilable pels cultius. 

 

Podem distingir entre adobs orgànics (fems, purins, compost...) i minerals, però tant uns com els 

altres aportaran al sòl els elements nutritius i matèria orgànica (humus) necessària per arribar a 

un hàbitat òptim pel desenvolupament dels cultius. 

 

A part de l’aportació d’aquestes esmenes, com a esmena complementària, les restes procedents 

d’aquests treballs, juntament amb les restes vegetals mortes, s’esmicolaran i trituraran a mides 

inferiors a 5 cm i esteses homogèniament sobre el terreny esbrossat, d’aquesta manera 

s’incorporaran a la terra vegetal com a esmena orgànica abans del decapatge d’aquesta. 

 
Esmena orgànica 
 

Es defineixen com matèries fertilitzants compostes, principalment, per combinacions d'origen 

vegetal o animal, fermentades o fermentables, destinades al manteniment o millora de la matèria 

orgànica del sòl.  

 

Les característiques mínimes exigides a aquests productes són: 60% de matèria orgànica total, 

2% de nitrogen orgànic, 6% de nitrogen + potassi + fòsfor, entre d'altres. 

 

Aquestes esmenes s’hauran de presentar en estat sòlid, amb almenys un 25% en pes de matèria 

seca i un 20% de matèria orgànica en pes de matèria seca; que no desprenguin males olors; 

amb un contingut de contaminats físics (vidres, metalls plàstics) inferiors al 0,5% mesurat en pes 

de matèria seca, i amb un contingut d’elements perillosos que no superin els límits admissibles 

establerts en la legislació vigent. 

 

L’objectiu de l’aplicació de l’esmena orgànica serà obtenir un percentatge mínim del 2% de 

matèria orgànica, definint l’Assistència Ambiental les dosis d’esmena a aplicar en funció del tipus 

d’adob i de l’acopi. 

 

Tipus d'adobs d’origen orgànic: 

- Fems naturals 

 

Els fems estan formats per defecacions sòlides i líquides del bestiar barrejades amb els materials 

que li serveixen de jaç, els quals han patit una fermentació anaeròbia completa en el femer, amb 

una temperatura en el seu interior sempre inferior a 45 ºC i superior a 25ºC. Es tracta d'un adob 

avaluat principalment per la seva fracció orgànica, tot i que també aportarà elements minerals 

en un percentatge baix. 

 

La composició mitja serà amb un error inferior al 10%: 

  - 0,4 a 0,8 % de nitrogen,/ 0,2 a 0,6 % d'òxid de fòsfor / - 0,5 a 0,7 % d'òxid de potassi. 
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La seva densitat mitja serà com a mínim de 650 kg/m3.  

 

No es podrà admetre que els fems no es barregin o escampin en el terra o quedin exposats 

directament als agents atmosfèrics més de 24 hores des que es van portar a peu d’obra. Per tal 

d'evitar pèrdues, és convenient enterrar els fems després de la seva distribució. La profunditat 

és de 10 a 15 cm per facilitar l'acció microbiana. 

 

- Compost orgànic: 

Procedent de plantes de compostatge  

Característiques: 

- pH inferior a 8. 

- percentatge de matèria orgànica superior al 65 %. 

- quantitat de matèria orgànica >50% respecte al seu pes sec. 

- no tindran quantitats apreciables de materials estranys. 

- relació C/N, superior al 8% 

 
ESTESA DE TERRA VEGETAL 
 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per recobrir una superfície de terreny amb 

una capa uniforme de terra vegetal, millorada mitjançant uns tractaments.  

 

Es portaran a terme una vegada acabades totes les tasques d’excavació i terraplenat, i donat 

els perfils i pendents adequats. S’estendrà en els talussos amb pendent 3H:2V, laterals de la 

calçada, rotondes, zones mortes i espais lliures enter els enllaços i a llocs puntuals a marcar 

després de les excavacions. 

 

El gruix a aplicar serà de 30 cm en tots els talussos i en les superfícies planeres a recuperar. 

 

Passes a seguir. 
Escarificació de la superfície on s'estendrà la terra vegetal. S’eliminaran les graves, terrossos 

d’argila i pedres més grans de 5 cm. 

 

Es remourà i transportarà a la zona d’ús amb molta cura per procedir a la seva estesa, evitant 

la contaminació de graves. 

 

Extensió del material sobre talussos amb un gruix mínim de 30 cm o de 50 cm si es tracta de 

zones planeres, tant uniforme com fóra possible, ja que és el gruix imprescindible per permetre 

a la planta un mínim d’espai per arrelar. Es procurarà evitar la compactació del sòl pel pas de la 

maquinària. 

 

La fertilització o esmena de la terra vegetal, si cal, es farà en el moment de la distribució abans 

de ser carregada en l’àrea d’acopi. Al llarg de la jornada només s’adobarà el volum de terres que 

s’estendran el mateix dia. Aquestes operacions mai es podran realitzar en dies de pluja. 

 

Després d’estendre la terra és necessari realitzar un refinat de la superfície, que pot ser manual, 

si hi ha molta pendent, o bé mecànic en llocs més planers. L’objectiu del refinat és disgregar els 

terrossos, eliminar elements més grollers com pedres, troncs... i facilitar el creixement de les 

plantes herbàcies. 

 

Una vegada acabada la distribució i l’extensió de la terra vegetal per tots els talussos i altres 

àrees de l’obra on sigui necessari, es netejarà la zona que s’ha utilitzat de magatzem de terres, 

de les restes de terres o altres materials. Els sobrants es portaran a l'abocador autoritzat. 

Anivellació i afinament d’explanacions de les zones planeres i talussos mitjançant dos rasclats: 

un de profund i l'altre de superficial. 

 

L’estesa de la terra vegetal cal portar-la a terme just abans d’iniciar les plantacions dels talussos 

per evitar la pèrdua de nutrients per erosió i arrossegament per l’aigua si es deixa molt de temps 

estesa abans de portar a terme la hidrosembra. El temps transcorregut entre l’estesa de la terra 

i l’hidrosembra serà el mínim possible, un cop assentada la capa aportada. 

 

SEMBRES I HIDROSEMBRES DE TALUSSOS 
 
La hidrosembra és una sembra mecànica la qual es tracta de projectar una barreja de llavors, 

adobs minerals, fixadors o estabilitzant, Mulch i aigua per mitjà d'una hidrosembradora i 

consisteix amb l’aplicació de llavors i productes per afavorir la seva subjecció sobre la superfície 

dels talussos i terra vegetal i desenvolupament mitjançant una suspensió aquosa.  

 

Es realitzarà en dues fases o passades, i s’utilitzaran llavors d’espècies lleguminoses i gramínies 

adaptades agroclimàticament a les condicions en què han de desenvolupar-se sobre les 

superfícies a aplicar. 
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La hidrosembra caldrà fer-la, una vegada preparat el terreny, preferentment a la tardor o en 

acabar l’hivern. S’evitaran dies de vent i es controlarà que el terreny tingui la humitat adequada. 

Es portarà a terme en tots els talussos amb pendent 3H:2V una vegada realitzada la plantació i 

també en les zones planeres de l’obra. 

 

Els talussos se sembraran en sentit ascendent distribuint més llavor a la part alta per compensar 

l’arrossegament de l’aigua de les mateixes. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS UTILITZATS EN LA HIDROSEMBRA 
 
Aigua: Tindrà les mateixes exigències que l'aigua de reg. 

Llavors: Les exigències tecnològiques estan en l'apartat de llavors. La dosis aproximada és de 

40 gr/m2. 

Les llavors escollides i les seves proporcions s’han pensat en funció de:  

a/ utilitzar espècies amb diferent velocitat de germinació 

b/ varietats que puguin suportar condicions difícils de sequedat 

c/ cal que tinguin sistemes reticulars potents i amb capacitat per fer un bon recobriment 

superficial 

 

Mulch: Facilita la germinació de les llavors i les protegeix contra agents meteorològics adversos. 

Preferiblement s'utilitza Mulch origen orgànic de fibra de fusta verge que no contingui elements 

nocius pels éssers vius. 

 

El tipus a utilitzar seria: 

- Cel·luloses: obtingudes per procediments mecànics (fibres més llargues i de gran poder 

d’absorció d’aigua) o per procediments químics (fibres més curtes i de menys capacitat 

d’absorció d’aigua). Dosis mai inferior a 250 gr./m2. 

 

Fixadors: són productes orgànics o inorgànics que s’apliquen en dissolució aquosa o en pols i 

que penetren a través de la superfície del terreny redueixen l’erosió. La seva estructura reticular 

ha de permetre la circulació de l’aire i el manteniment de la humitat del terreny, millorant 

l’estructura i proporcionen un medi biològic més idoni. També facilita l'adherència al sòl i lliga el 

Mulch amb les llavors per evitar que aquestes puguin moure’s. Seran biodegradables i no nocius 

pel medi. 

 

Adobs: L’adob a utilitzar serà d’alliberació lenta però combinat sempre amb adob orgànic líquid 

d’un efecte més ràpid. També s’incorporaria a la barreja un contingut d’aminoàcids per tal 

d’afavorir la germinació i desenvolupament de la llavor. 

 
CONTROL DE QUALITAT DE LES LLAVORS D’HIDROSEMBRA. 
 

Prèviament a l’inici de les actuacions d’hidrosembra, i amb unes setmanes d’antelació, caldrà 

que es prevegi la realització dels corresponents controls de qualitat de les llavors d’hidrosembra 

adquirides a les diferents empreses comercials. 

 

Per a aquest tipus de material s’hauran de fer dos tipus d’analítiques de qualitat: 

- Control de composició: Es farà un control d’identificació de llavors per comprovar la 

correcta composició de les llavors adquirides d’acord amb el previst en projecte, i que 

els percentatges formulats s’ajusten també a previst. 

- Control de germinació: Es farà un control de germinació global i per espècie de les 

llavors d’hidrosembra. Si la capacitat germinativa de les llavors d’hidrosembra és 

inferior al 80%, caldrà fer un repàs d’hidrosembra equivalent a la mancança de 

capacitat germinativa de les llavors.  

 
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

L’abalisament d’una obra o de part d’una obra és una mesura preventiva fonamental sobre la 

integritat de múltiples aspectes del medi (vegetació, fauna, paisatge, qualitat de les aigües...) 

que permet minimitzar la superfície afectada per les obres sempre i quan s’executi amb caràcter 

previ a l’inici de qualsevol activitat i es realitzi el manteniment del mateix. 

 

Aquest abalisament sempre caldrà fer-lo abans de l’inici de la desbrossada i caldrà delimitar la 

franja corresponent als moviments de terres en les zones més sensibles. 

 

S’hauran de delimitar perfectament les zones d’especial protecció i indicar la ubicació de les 

instal·lacions del parc de maquinària i de la resta de les obres, així com també les zones d’acopi 

temporal de terres i de tots els accessos per tal que la població i el trànsit de vehicles estiguin 

ben informats. 

 

Els abalisaments seran amb pals rodons d’acer o de fusta tractada de 2 metres de longitud amb 

una distancia màxima de 8 metres entre ells, i la col·locació d’una cinta de plàstic o millor encara 

una malla (és més resistent) que delimiti tota la zona. Periòdicament es procedirà a comprovar 
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la seva correcta funcionalitat i si cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els trams 

trencats. 

 

Serà important verificar l’estat de l’abalisament mitjançant controls periòdics al llarg de tot el 

desenvolupament de les obres i restituir la cinta en els indrets que s’hagi malmès i així durant 

tot el temps que durin les obres. 

 

S’hauran de senyalitzar específicament amb cartells els abocadors actius de la zona, la zona 

d’acopi de residus, la zona de neteja dels vehicles, de la fossa de neteja de canaletes de formigó, 

etc. 

 

OPERACIONS DE TRASPLANTAMENT 
 
S’entén per trasplantament d’arbre exemplar l’operació que consisteix en arrencar un arbre de 

diàmetre mínim 20 cm amb pa de terra, el transport fins al nou emplaçament i la seva plantació. 

Aquesta operació es realitzarà sota la supervisió directa de la Direcció Ambiental de l’obra, que 

serà la que indicarà la mida del pa de terra mínim a extreure, d’acord amb la mida de l’arbre, 

l’espècie i la seva localització. 

 

Per a l’execució d’aquest trasplantament, serà necessària prèviament la realització d’una poda 

selectiva de l’arbre per garantir que els recursos de l’arbre es destinin a un bon arrelat, mirant 

així de garantir al màxim les possibilitats de supervivència i posteriorment, fer-hi un reg abundant 

per facilitar-ne el trasplantament i l’assentament del terreny. Caldrà buscar un equilibri entre la 

part reticular i la part aèria de l’arbre. 

 

Per a l’execució del trasplantament, serà essencial la formació d’un pa de terra de mida suficient 

però no excessivament gran per evitar la descomposició del pa de terra. Posteriorment 

s’arrencarà l’arbre amb una màquina arrencadora-trasplantadora sobre camió i es farà el 

transport fins a la seva nova ubicació, amb totes les fixacions necessàries per minimitzar les 

incidències negatives derivades del transport del peu arbori. 

 

L’assistència ambiental haurà de decidir en funció de cada exemplar si pel trasplantament es 

pot fer directament o amb el pas de terra lligat a malla metàl·lica o amb pa d’escaiola 

 

El trasplantament a la nova ubicació de l’arbre (ja sigui al viver d’obra o bé la zona a revegetar) 

es farà amb la màxima brevetat possible des del moment d’arrencada de la seva ubicació. El 

trasplantament es farà en un forat de mida suficient per acollir el pa de terra i es farà un escocell 

sobredimensionat per afavorir la retenció d’aigua durant els regs. 

 

Un cop trasplantat, es procedirà a fer el primer reg de plantació i els corresponents regs que la 

Direcció Ambiental estimi necessaris per a garantir la seva supervivència. 

 

MANTENIMENT D’UN VIVER D’OBRA 
 
En el viver d’obra s’haurà de preveure el manteniment dels arbres que es vol trasplantar des que 

són arrencats del lloc original, i fins el moment de ser arrencats de nou i portats a la seva ubicació 

definitiva a l’obra. L’arrancada i trasplantament només es podrà fer en els mesos de tardor (2ª 

quinzena d’octubre i novembre) o abans de que treguin fulla (febrer i 1ª quinzena de març). No 

és aconsellable fer-ho en les èpoques més fredes de l’any. 

 

Per a la ubicació d’un viver d’obra, els condicionants seran els mateixos que s’apliquen per a 

una zona d’abassegament temporal de terres vegetals. Per això es procurarà situar el viver 

d’obra en un entorn de mínim interès ecològic i/o paisatgístic, com són camps de conreu sense 

cultivar o prats de pastura, o bé zones de conreus de secà i evitant sempre possibles afeccions 

a la flora i la fauna o indrets d’especial interès paisatgístic. 

 

Per la utilització d’aquest viver d’obra caldrà presentar, prèviament a adequar l’espai, el permís 

firmat del propietari conforme autoritza la utilització de la seva finca per aquesta finalitat. 

El manteniment en viver d’obra inclou totes les operacions de reg i manteniment. Aquest reg té 

com finalitat garantir la viabilitat de les plantes i afavorir el seu arrelament i desenvolupament 

després de la plantació. Lògicament es realitzarà aquest reg de manteniment tenint en compte 

les condicions meteorològiques locals i de manera coherent. En conseqüència, s’obviarà aquest 

reg de manteniment sempre que les condicions meteorològiques locals aportin una precipitació 

suficient per a garantir la supervivència de les plantacions i per indicació de la Direcció Ambiental 

de l’obra. 

 

Aquest reg s’aplicarà forçosament durant els mesos d’abril a setembre. No obstant això, aquesta 

operació podrà executar-se fora d’aquest període establert sempre i quan les especials 
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condicions meteorològiques puguin posar en perill la supervivència de les plantes del viver 

d’obra. 

 

Es contempla el reg de plantacions durant tot el període en què sigui necessari mantenir els 

peus arboris al viver d’obra i fins que es faci el trasplantament d’aquest a la zona a revegetar. 

L’aigua destinada a reg s’aplicarà de manera individualitzada, per cada peu d’arbre o arbust i a 

primera hora del matí o de la tarda, en tot cas, evitant les hores de màxima insolació. 

 

L’operació de reg es realitzarà de manera que els peus no quedin descalçats, ni es produeixin 

erosions, ni rentat del sòl. S’evitarà que amb l’aplicació del reg es desenterrin llavors o 

fertilitzants. 

En cas que per efectes de una incorrecta execució del reg, es produeixi la destrucció del 

escocell, desenterrament de la planta o qualsevol altre problema, serà obligació del contractista 

reparar el mal ocasionat. 

 
Prospecció arqueològica prèvia a la obra 
 
Prèviament a l'inici de les obres es portessin una prospecció arqueològica a tota la zona de 

projecte per determinar la presència o absència de potencials jaciments arqueològics no 

documentats. 

 

Tal com marquen les directrius generals de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya per a obra civil, hi haurà d'haver un arqueòleg a peu d'obra mentre 

durin els moviments de terra. Si en aquest temps es troben jaciments interessants, s'haurà de 

parar les obres en aquest punt fins a haver documentat el lloc i, segons els resultats obtinguts, 

formular noves mesures correctores. 

 

La prospecció arqueològica es realitzarà en diverses fases i la durà a terme una empresa 

especialitzada: 

a/ prospecció superficial i sondeigs abans d'iniciar les obres en tota la zona d'afectació del 

nou traçat i zones pròximes per part d'un equip d'arqueòlegs especialistes. 

b/ durant el període d'estassada i decapatge de terres vegetals, es comptarà amb la 

presència d'un arqueòleg en previsió de l'aparició de nous jaciments no catalogats. 

 

Les mesures a prendre per preservar el patrimoni de la zona podrien ser: 

a/ Si es localitza algun jaciment documentar-ho, catalogar-lo i valorar-lo abans de continuar 

amb les obres al sector afectat per poder determinar la seva importància i interès. 

b/ Delimitar molt concretament les zones on no es pugui dur a terme cap tipus d'extracció, 

dipòsits o moviments de terres per no afectar algun jaciment, fins que el Departament de 

Cultura hagi dictaminat la seva importància. 

c/ Prendre mesures per evitar eventuals expolis dels punts de major importància. 

 

Mesures de protecció de la qualitat de l’aire i control del soroll procedent de la maquinària 
d’obra. 
 

Per evitar la generació i propagació de la pols o evitar la pol·lució pel fum dels vehicles, es 

prendran diferents mesures preventives més que correctores durant la fase d’obres: 

 

 Vigilar el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les 

emissions de fum i de soroll siguin correctes. Tots els vehicles i maquinària utilitzada en 

l’obra haurà d’haver passar la corresponent ITV i disposar del certificat conforme compleix 

la normativa CE vigent. 

 Regar sovint les superfícies on es facin demolicions, moviments de terres així com totes les 

zones de pas de vehicles, al mateix temps que s’obligarà a circular per pistes i camins de 

l’obra a una velocitat reduïda. 

 Injectar aigua en les feines de perforació i excavacions en roca, especialment si es porten a 

terme prop de zones habitades. 

 Col·locar aspiració localitzada, filtres i carenat en plantes de formigó, asfàltiques i en zones 

de trituració de material si es detecta que el nivell de generació de pols és important i pot 

molestar la població de l’entorn. 

 Recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin materials que puguin 

generar pols durant tota la fase d’obra, especialment si han de fer desplaçaments per 

terrenys difícils o desplaçaments de llarga durada, o bé fora de la pròpia zona de l’obra. 

 La velocitat de circulació de la maquinària d’obra serà limitada i es reduiran les operacions 

de transport durant els dies de fort vent. Es limitaran les operacions de moviment de terres 

al mínim estrictament necessari sota condicions de vent fort. 

 Si es considera necessari, s’ubicaran instal·lacions de neteja de camions en els punts 

d’accés- sortida de les obres. Es netejarà periòdicament el fang dipositat en els vials asfaltats 

d’accés a les obres per tal de retirar el material acumulat i evitar el seu transport a les vies 

generals d’accés. 
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CRITERIS D’EXCLUSIÓ PER A LA UBICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’OBRA 
 

És convenient situar aquestes zones en espais de nul interès socioeconòmic, com són àrees 

degradades o abandonades, camps de conreu sense cultivar o prats de pastura i evitant 

possibles afeccions a la flora i la fauna o indrets d’especial interès paisatgístic. En aquest cas 

serà important no afectar terrenys situats vora zones urbanes per minimitzar les molèsties 

causades a la població propera a la zona de projecte, i també lluny dels hàbitats protegits i espais 

naturals interessants que trobem al voltant de la zona de projecte.  

 

Haurien d’estar en una zona el menys allunyada possible de l’obra per tal de reduir el trànsit de 

vehicles per dins de zones urbanes i alienes a la traça i també és important que sigui de fàcil 

accés des de l’obra.  

Cal que sigui una zona estable geològicament que no pugui sofrir efectes relacionats amb 

augments dels processos erosius, i contaminants de les aigües tant les superficials com les 

subterrànies. 

 

També caldrà que els futurs pàrquings i zones de treball no s’instal·lin en terrenys que puguin 

representar un impacte visual important des del punt de vista paisatgístic, ni en àrees que tinguin 

una vegetació interessant ni prop de comunitats vegetals destacades, a més d’estar allunyades 

de cursos fluvials propers. En aquest entorn és especialment important que aquestes activitats 

auxiliars estiguin fora dels hàbitats d’interès comunitari detectats a la zona propera a l’obra. 

 

MESURES DE RESTAURACIÓ DE LES ZONES AFECTADES PER LES INSTAL·LACIONS 
D’OBRA I ABOCADORS DE TERRES SOBRANTS 
 
Com a mesures correctores de recuperació i restauració de parcs de maquinària, zones de 

treball i zones ocupades per altres activitats auxiliars d’obra caldrà que: 

 

- Un cop acabada la funcionalitat d’aquestes instal·lacions es procedirà al seu 

desmantellament, amb la recuperació del sòl original amb la demolició dels paviments, en 

cas que hi foren presents i de les construccions o estructures que s’hagin pogut fer en tota 

la zona de parc de maquinària i àrees de treball. 

- En cas de no tenir-hi paviment o una vegada retirat aquest, caldrà restaurar tot el sòl de 

la zona d’afectació mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de 

subsolador a una fondària de 50 – 60 cm. 

- Llavors es passarà a l’estesa de terra vegetal que s’havia retirat abans de començar a 

utilitzar l’àrea escollida, amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 30 cm.  

- Posteriorment s’integrarà paisatgísticament amb l’entorn, amb la hidrosembra de totes les 

superfícies generades per evitar la pèrdua de sòl o bé s’habilitarà de nou com a camp de 

conreu, si així s’havia acordat amb el propietari. 

En els abocadors de terres sobrants de l’obra, una vegada finalitzades les obres i es donin 

per acabades les aportacions de materials caldrà que: 

- en procedir a la clausura de l’abocador es farà la regularització de la superfície de 

l’abocador i la posterior estesa de la terra vegetal guardada anteriorment sobre el terreny i 

també sobre els nous talussos generats- 

- Per evitar el risc d’erosió dels nous talussos generats i també del terra del abocador ja 

clausurat caldrà fer una hidrosembra a totes les superfícies incloent-hi la dels talussos. 

Finalment es procedirà a la integració paisatgística de l’entorn amb la plantació d’arbres i 

arbusts si el terreny ho requereix. 

 

MESURES PER A LA LEGALITZACIÓ DELS ABOCADORS 
 
Caldrà ubicar els abocadors de materials de l’obra i acopis temporals de terres en zones 

concretes classificades com a admissibles, de forma que permeti recuperar la tipologia original 

del terreny una vegada acabades les obres, tot i que moltes vegades es poden aprofitar finques 

on pugui resultat convenient millorar la seva pendent actual, pujar la cota o adequar l’escorrentia 

que tenen. En tot moment, aquestes zones d’abocador de terres han d’estar situades fora dels 

límits de les zones protegides o els hàbitats d’interès comunitari així com fora de zones forestals. 

Totes les zones proposades com a abocador de terres han d’estar situades en espais ja 

degradats propers a la traça i a una distància mínima de 50 metres dels principals torrents i 

cursos fluvials de l’entorn i sempre fora de terrenys situats per sota de la cota d’inundació de 

500 anys. 

 

Per la utilització d’aquests abocadors definitius de terres, abans de començar a aportar-hi terres, 

caldrà tramitar les corresponents autoritzacions. En aquest cas, caldrà complir amb les directrius 

del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció.  
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S’hauran de definir els procediments d’explotació de l’abocador garantint la mínima afectació al 

medi durant el seu cicle de vida i delimitant sobre uns plànols els límits concrets d’ocupació de 

cada àrea seleccionada. 

 

Caldrà presentar un document o projecte on s’especifiqui la situació exacta de la zona 

d’abocament, els accessos al mateix, un estudi hídric del terreny, perfils de l’estat actual i de la 

situació futura de les pendents del terreny una vegada finalitzat l’abocament i restaurat. També 

caldrà presentar i valorar les mesures a aplicar per la seva restauració posterior (hidrosembra, 

plantacions...), així com l’autorització escrita i signada del propietari així com l’autorització 

ambiental de l’activitat per part de l’ajuntament afectat. 

 

MESURES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 

- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 

- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 2 t 

- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 

- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1,0 t 

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1,0 t 

 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

  Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics 

que no contenen substàncies perilloses) 

  No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 

no contenen,  mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

   Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos 

els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

  Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 

que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

   Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos 

els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 

previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 

 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 
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Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material. 

 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

ALTRES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE MILLORA AMBIENTAL 
 

En la corresponent memòria de l'annex d'ordenació ecològica, estètica i paisatgística s'han citat 

altres treballs complementaris que aniran a càrrec del contractista tot i que no figuraran en el 

pressupost del projecte. Aquestes mesures són: 

 

- Instal·lació de barreres de retenció de sediments mitjançant bales de palla en els marges de la 

riera per evitar contaminar les aigües de la riera. 

- Reg de camins d'obra per evitar la pols. 
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- Controls que la maquinària estigui al corrent de la ITV o tingui la certificació CE. 

- Control de la velocitat de circulació dels vehicles pels camins d'obra. 

- Col·locació de filtres en les plantes de formigó, asfalt i zones de trituració del material per evitar 

la dispersió de la pols. 

- Lones per cobrir les caixes dels camions mentre circulin aquests fora de la zona d'obres. 

- Impermeabilització del parc de maquinària. 

- Aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals tant durant el període d'execució de 

l'obra com en l'execució dels treballs de revegetació d'acord amb la legislació vigent.  
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H  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
HB  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HB2  BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE 
SEGURETAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HB2C1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Barrera de peces prefabricades 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Peces prefabricades: 

- Replanteig 

- Col·locació de les peces 

- Unió de les peces entre elles 

CONDICIONS GENERALS: 

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament 

aprovades per la DF al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 

 - Replanteig:  ± 3 cm 

 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 

 - Nivells:  ± 10 mm 

PREFABRICADA: 

Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Materiales básicos y control de ejecución. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBB11261,HBB20005,HBB21301,HBB21A61,HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAC013,

HBBAE001,HBBAF004. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 

el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en 

què realment es necessiti, i solament en aquests. 
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En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 

de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 

indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 

a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu 

dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la 

consideració de plafó  indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 

d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 

“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se 

sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 

inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 

min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 

composarà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 

de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 

de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR 

– 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 

de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 

proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 

detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb 

armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 

de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant 

en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 

major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, 

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 

no utilitzades. 

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baixa Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 

marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales. 

 

HBC - ABALISAMENT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBC11D01,HBC12500,HBC1HGK1,HBC1JF01,HBC1KJ00. 

. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja 

que siguin ultrapassats. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- L’abalisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 

- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 

la seva eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 

d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 

abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 

elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 

de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 

sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en 

ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 

barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, es 

podran utilitzar captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre 

cadascuna de les bandes vermelles. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, 

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 

no utilitzades. 

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

Reial Decret 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. REBT 2002 
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S  PARTIDES D'OBRA PER SERVEIS AFECTATS 
 

 

1. CONDICIONS GENERALS. 
 

 

1.1.  EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA I CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR 
ELS MATERIALS. 
 

1.1.1. Demolicions. 
 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 

la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.  

- Retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització 

o aplec definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 

ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.  

Execució de les obres  

 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 

operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de 

seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que 

ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin 

de conservar intactes, així com els llocs de magatzematge.  

 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb 

cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 

ocasionades per vibracions, sorolls, etc.  

 

 

1.1.2. Fressat  
 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-

ne l'adherència amb la nova capa de paviment. 

 

1.1.3. Excavació i rebliment de rases.  
 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir 

les rases definides al projecte per a l'execució de la xarxa de clavegueram, d'aigua, línies 

elèctriques i canalitzacions telefòniques i telegràfiques. 

 

Condicions mínimes d’acceptació. 
 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 

igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 

materials hauran de ser sols adequats o seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 

95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat, o en tot cas superior a la 

densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 

obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 

 

 

1.1.4. Perforacions horitzontals i clavaments (hinques).  
 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques perforadores 

que extrauran les terres a través de les hèlixs. Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà 

servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el 

suport de vagonetes, si s’escau, per a l’extracció de terres. 

 

En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de 

clavament. 
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1.1.5. Encreuament de vial.  
 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis.  

 

Per les obres de nova construcció, l’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar 

en fase prèvia a la sub-base granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la 

sub-base i sobre l’esplanada ja acceptada. 

 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant els corresponents sistemes 

de senyalització que cada companyia estableixi segons les seves normes. 

 

Encreuaments d'abastament d'aigua.  
 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè, caldrà protegir la canonada amb 

calaix de formigó o amb tubs de formigó o PVC. Per a canonades de foneria n'hi haurà prou amb 

la protecció de sorra i bandes de senyalització. El formigó serà H-150 i el material de rebliment 

de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l'assaig 

Pròctor Modificat. A la capa de coronament s'exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor 

Modificat. L'alçària mínima entre la generatriu superior de la conducció i la cota superior de la 

rasant acabada serà d'1,20 m, com a mínim. 

 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió. 
 

Els encreuaments s'executaran amb tubs de fibrociment o PE doble capa protegits amb formigó 

H-150, amb placa de senyalització i cinta. Els materials de rebliment tindran les característiques 

exigides als rebliments de rases. La generatriu superior dels tubs estarà a una fondària mínima 

d'1,20 m des de la cota superior de la rasant definitiva. En tots els encreuaments es deixarà un 

tub de reserva, per circuit. 

 

Encreuaments de la xarxa telefònica.  
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran d’acord als conductes sol·licitats 

per l’operadora telefònica. El formigó de protecció serà H-150 i el material de rebliment seran 

sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments 

de rases. La distancia mínima entre la cota superior del dau de formigó i la superior de la rasant 

definitiva serà d'1,20 m com a mínim. 

 

1.1.6. Mitjans auxiliars.  
 

Els mitjans auxiliars que utilitzarà el Contractista no seran abonables perquè ja s’han tingut en 

compte en la composició de preus i encara que no figurin de manera explícita en el quadres, s’hi 

consideraran inclosos. 

 

1.1.7. Tanques d’obra.  
 

Els tancaments d’obra s’executaran segons el tipus i les indicacions definits pel Director d’Obra. 

 

Els tancaments i tanques de l’obra tant el seu subministrament com el seu muntatge, trasllats i 

desmuntatge es consideren una despesa general d’obra, i han estat considerats com a tal en la 

configuració dels preus. 

 

No seran per tant objecte d’abonament explícit ni les tanques, ni els tancaments, ni el seu 

muntatge, trasllats o desmuntatges, i és obligatori per part del Contractista la seva construcció i 

manteniment en bon estat durant tota la duració dels treballs. 

 

Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduïda com a 

conseqüència del servei ferroviari o per raons de seguretat dels equips i de les persones, el 

Contractista no tindrà dret a cap indemnització especial perquè aquest sobrecost es considera 

inclòs en els preus, ja que és intrínsec al tipus d’obra que ens ocupa. 

 

1.1.8. Senyalització de les obres.  
 

La senyalització de les obres és un element fonamental per a la seguretat de les mateixes. Es 

prestarà especial atenció a la senyalització convencional i lluminosa i al tancat, i és aquest últim 

per compte de la Contracta per estar inclòs en els preus com a despesa general. 

 

Les despeses derivades de la senyalització s’han inclòs a la partida de Seguretat i Salut del 

pressupost i per tant seran abonades als seus preus a la Contracta d’acord amb les unitats 

realment executables. 

 

1.1.9. Transport de materials al tall.  
 

El transport de materials s’efectuarà per mitjans propis. 
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1.1.10. Ajudes de paleta.  
 

Si no s’especifica el contrari, els preus de les instal·lacions ja inclouen els ajuts de paleta, 

considerats conseqüència de la despesa general del Contractista, no retribuïble de forma 

explícita. 

 

1.1.12. Obres acabades i obres incompletes.  
 

Les obres acabades segons les condicions del Contracte, s’abonaran segons preus del Quadre 

de Preus núm. 1 del Pressupost. 

 

Si per causa de rescissió  o altre motiu, calgués valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus 

del Quadre de Preus núm. 2 que es pugui pretendre la valoració de cada unitat fraccionària 

d’altra forma que l’establerta en aquest quadre.  

 

Havent-se calculat els preus de totes les unitats d’obra a tot cost, on hi ha inclòs el de mitjans 

auxiliars, en cas de rescissió, en obra incompleta, els mitjans auxiliars que el Contractista hagués 

adoptat, malgrat fossin per la totalitat del treball, no seran abonables i aniran al seu càrrec. 

 

No obstant, sí l’Administració considera que li poden ser útils per a continuar les obres, després 

de sentir al Contractista i el Director de l’Obra, prèvia proposta del Cap del Gabinet , podrà 

adquirir la propietat del mitjans auxiliars, valorats en justícia, sent obligatòria, pel Contractista, la 

cessió dels mateixos. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamar fonamentant la insuficiència dels preus dels 

quadres o en omissió del cost, de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 

 1.1.13.  Condicions per a fixar preus contradictoris d’obres no previstes.  
 

Si passés un cas excepcional o imprevist pel qual fos necessària absolutament la formació de 

preus contradictoris entre el Director de l’Obra i el Contractista, aquest preu s’haurà de fixar 

segons allò que estableixen les Condicions Generals. 

 

La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans de l’execució de l’obra a la qual s’ha 

d’aplicar. Si l’obra estigués ja executada, el Contractista quedarà obligat a conformar-se amb el 

preu que s’assenyali. Serà ineludible l’aprovació d’aquests preus per part del Director de l’Obra. 

 

 1.1.14.  Termini de garantia.  
 

Si el Director de l’Obra acordés prorrogar el termini en expirar el termini de garantia per defectes 

de la mateixa, el Contractista no tindrà dret a reclamació amb el pretext de despeses més grans 

en la conservació i vigilància de les obres. 

 

 

2. XARXES D'ENERGIA ELÈCTRICA.  
 

Compliran els reglaments esmentats en el Plec de Condicions Tècniques Generals. Seran també 

d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la 

legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova 

legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra.  

 

2.1. PERMISOS, LLICÈNCIES I DICTÀMENS.  
 

El contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 

l'execució i posada en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que 

es derivin de llur obtenció i de visat del projecte d'enllumenat públic, del col·legi professional 

corresponent. 

 

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de 

l'aprovació prèvia del projecte i l'autorització de posada en servei del Departament d’indústria i 

Energia o estament en qui delegui. 

 

 

2.2. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL INICI DE LES OBRES ELÈCTRIQUES.  
 

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al 

Director de l'obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 

materials que s'han d'utilitzar a l'obra.  

 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 

l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
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rebutjats per la Direcció de l'obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les 

condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d'altres que les 

compleixin.  

Els materials rebutjats per la Direcció de l'obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 

retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la 

Direcció de l'obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta.  

 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 

que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.  

 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin 

en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi normalment l'empresa 

subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'obra.  

 

2.3. XARXA ELÈCTRICA (MT I BT).  
 

2.3.1. Conduccions de xarxes elèctriques.  
 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT 

i BT sota les voreres i les calçades. Atès que l’única reglamentació existent sobre línies 

subterrànies és aquella establerta en el REBT aprovat per Decret 2413/73, les seves 

prescripcions s’apliquen per extensió a les línies d’Alta Tensió, així mateix es tindran amb 

consideració el Decret 120/92 de 28 d’abril i l’Ordre de 5 de juliol de 1993 sobre xarxes 

subterrànies de Servei públic. 

 

Conduccions sota calçada.  
 

Els conductors es col·locaran dins de tubs Ø 160 mm i Ø 200 mm PE doble capa, els quals 

aniran envoltats de formigó. Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit.  

 

L'amplada de les rases dependrà del nombre de tubs; caldrà deixar un tub de reserva per a 

futures ampliacions.  

 

La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 

guals, i d'1 m sota calçada de carrer i d’1’20 m rasant de carretera. 

 

Als extrems de la conducció sota calçada es construirà una arqueta, sense tapa, de dimensions 

que permetin la manipulació dels conductors. 

 

2.3.2. Elements singulars.  
 

Arquetes.  
 

Podran ser prefabricades o fetes "in situ" amb dimensions que permetin la manipulació dels 

cables, amb tapa d'accés i marc de ferro colat, si s'escau. 

 

Basaments i suports d'armaris.  
 

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col·locaran 

seguint els seus criteris. 

 

 

3. XARXES DE TELECOMUNICACIONS.  
 

3.1. XARXA TELEFÒNICA.  
 

Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat 

i les especificacions de la companyia telefònica. 

 

 

3.1.1. Materials.  
 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits als 

plànols i al present plec. Materials homologats a Telefònica: 

 

- Tubs de polietilè, de 125 mm de diàmetre exterior, amb paret interior llisa i exterior 

corrugada, especificats en ER.f1.063. 

- Maneguets d’unió per empalmar els tubs corrugats de polietilè, especificats en 

ER.f1.063. 

- Juntes d’estanqueïtat per garantir que no passi aigua als tubs a través de la unió entre 

els tubs i els maneguets. 

- Vaselina neutra per facilitar la introducció del tubs amb la junta d’estanqueïtat a l’interior 

dels maneguets. 
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- Cinyells de plàstic per unir entre sí els tubs corrugats de polietilè i conformar les 

canalitzacions telefòniques, especificats en ER.f1.062.  

- Maniguet reductor 125/110, per fer les entrades en les cambres de registre i les unions 

amb colzes de 110/90/490, així com amb les unions amb tubs de PVC de 110 mm de 

canalitzacions existents; estan especificats en ER.f1.061.  

- Tubs de PVC rígid Ø 110 , Ø 63 i Ø 40 mm. Especificació núm. 634.008, codis núm. 

510.505 (110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2). 

- Colzes de PVC rígid Ø 110 i Ø 63 mm., especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 

(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561) 

- Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.  

- Suport d'enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.  

- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núm. 

510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus 

B, per a dos cables).  

- Tapes per arquetes i cambres, arquetes prefabricades i cambres prefabricades.  

 

3.1.2. Canalitzacions.  
 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la 

companyia telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’altura mínima entre el 

paviment de voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). 

 

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de 

seixanta centímetres (1,00 m).  

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 

primària, normalment de diàmetre 110 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 

mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim 

de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S'entendrà 

per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per 

xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 

 

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques. Un cop anivellada la rasa, se 

li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m), i a sobre d'aquesta s'hi col·locarà 

la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport de distància cada setanta centímetres 

(0,70 m). Una vegada col·locada aquesta capa, s'abocarà formigó dins fins a cobrir tres 

centímetres (0,03 m); llavors s'hi col·locarà la segona capa. 

 

L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins a escampar 

sobre la darrera capa una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.  

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 

recte d'un d'aquests amb l’extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de 

dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. 

 

Els àrids a emprar el formigó no han de superar els vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m) en un 

vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensió de 

trenta mil·límetres (0,030 m).  

 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductors per a l’estesa de les línies 

telefòniques han quedat lliures d'elements estranys.  

 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC i polietilè amb un cilindre de 0,10 

m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de TELEFONICA. 

 

3.1.3. Arquetes i elements singulars.  
 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes.  

 

Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus.  

 

Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de 

calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans 

canalitzacions. Poden ser normalment del tipus GBR, GBRF, GBRF-C, GABP, GABPF, GABPF-

C, GLR, GJR, GLP i GJP. 

 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 

Poden ser del tipus anomenat DF, HF, i MF.  
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Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat 

i les especificacions de la companyia telefònica.  

 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC i PE normalitzats per la companyia 

telefònica amb elements separadors normalment subministrats per la companyia i una protecció 

de formigó de 200 kg/cm de resistència característica (H-200). 

 

La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col·locada serà 

d'1m. 

 

 

4. ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.  
 

4.1. CANONADES.  
 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 

- marca de fabricant. 

- any de fabricació. 

- diàmetre nominal.  

- pressió nominal o de treball.  

- norma segons la que ha estat fabricat.  

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada, i d’acord a les 

exigències dels propietaris de la instal·lació. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran 

totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament de 

l’Administració tutelar competent. 

 

4.1.1. Canonades de polietilè.  
 

El polietilè per a construcció de canonades complirà les normes UNE EN 12201-1, UNE EN 

12201-2, UNE EN 13244-1, UNE EN 13244-2 i erratums en vigor. Els tubs presentaran una 

superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni 

d’incrustacions. 

 

4.1.2. Canonades de foneria.  
 

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.  

 

4.2. Unions de tubs.  
 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del 

tub.  

 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

 

4.2.1. Unió de tubs de polietilè. 
 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 

interior de la copa de la peça d’unió.  

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 

la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.  

 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.  

 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 

temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 

 

4.2.2. Unió de tubs de foneria.  
 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 

interposarà material de junta. Com a material de junta s’empraran normalment anells 

d’elastòmer.  

 

4.3. Peces especials.  
 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. S’empraran per a 

canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la 

marca del fabricant.  

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 

pressió interior. 
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L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines. 

 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:  

 

- per a tubs de fibrociment ferro colat 

- per a tubs de polietilè  polietilè 

- per a tubs de foneria  foneria  

 

Els collarets de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

4.3.1. Corbes.  
 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix de tres vegades el radi 

interior del tub, com a mínim. 

 

4.3.2. Cons.  
 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.  

 

4.3.3. Derivació en T.  
 

Es faran les desviacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

4.3.4. Collarets.  
 

S’empraran per a construcció de connexions en fases secundàries i en general per a les 

derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub.  

 

L'estanqueïtat entre la canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d'un anell de goma 

i premsant el collaret al tub amb dos cargols.  

 

 

4.4. Vàlvules.  
 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 

sector de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa 

grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d'acer modelat i haurà de ser prou 

resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 

puguin produir; per tant, cal que s'hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 

vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 

pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze 

i estaran perfectament ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 

corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del Director de les obres. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. S’instal·laran segons indicacions de la 

companyia subministradora. Es col·locaran dins d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en 

porten, es col·locaran directament al terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà 

accionar-les.  

 

Les arquetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del 

servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 

vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta.  
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4.4.1. Vàlvules de comporta.  
 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 125 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria 

grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L'eix serà 

d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre 

superfície d’elastòmer.  

 

L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou 

resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions "Gibault".  

 

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 

extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.  

 

L'estanqueïtat de l'eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

4.4.2. Vàlvules de papallona.  
 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 

aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm.  

 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer 

fos per a pressions superiors.  

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L'eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 

produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

 

L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 

esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.  

 

Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre 

serà estanca. 

 

 

4.4.3. Vàlvules de retenció.  
 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. El cos serà de foneria modular o foneria 

grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors. Quan 

siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre 

juntes d'elastòmer. La tanca sempre serà estanca.  

 

4.4.4. Purga.  
 

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 

connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub Ø 63mm.  

 

El cos d'ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins 

a 25 kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.  

 

4.4.5. Ventoses. 
 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.  

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d'una arqueta, si s'escau, que serà d'obra i amb marc i tapa 

de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló.  

 

 

4.4.6. Boques de rec.  
 

El cos serà de ferro colat i les aixetes seran de bronze.  

El ràcord serà d'endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d'aliatge d'alumini o bronze, DN 45 o 

70. S’Instal·larà dins d'una arqueta que podrà ser d'obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa 

de ferro colat desmuntable. 

 

4.4.7. Comptadors per a les boques de rec. 
 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 

criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la Direcció d'obra. 
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4.5. Hidrants.  
 

Els hidrants s'han d'ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, 

de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

La seva localització serà senyalitzada d'acord amb el que estableix l'annex a la norma UNE 23-

033. 

 

4.5.1. Hidrants soterrats. 
 

El tipus d'hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 

150 m. S’instal·laran dins d'una arqueta d'obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord 

d'endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400. 

 

Es proveirà de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serà de color vermell per la cara vista. Així 

mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa 

de Bombers. 

 

4.5.2. Hidrants aeris.  
 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra accionada 

per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna 

després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de 

necessitat, i d'un sistema d'autobloqueig. 

 

4.6. EXECUCIÓ DE LES OBRES.  
 

4.6.1.  Rases.  
 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 

suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 

inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 

correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada.  

 

El fons de la rasa en voreres s'anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 

cm, com a mínim.  

 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o 

terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la Direcció d'Obra, i es 

compactaran perfectament els costats del tub. 

 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l'excavació o de préstec segons normativa de 

l’apartat 5.1.2 "Rebliment de rases".  

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S'exigirà 

una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat.  

 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 

l'apartat 5.1.4.  

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d'estanqueïtat i de pressió interior. 

 

4.6.2. Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes).  
 

Les arquetes que es facin "in situ" a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 

mm i fondàries d'1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors 

mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro 

colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d'un mínim de 40 x 40 cm.  

 

Les arquetes que es facin "in situ" per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 

fondària d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió 

suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret 

serà d'obra de 15 cm de gruix. La trapa d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material.  

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l'aigua que 

hi entri.  

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les característiques de la vàlvula 

que continguin.  
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En tot cas, s'intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular 

de la companyia concessionària. 

 

 

5. SANEJAMENT I CLAVEGUERAM. 
 

5.1. TUBS I CANONADES. 
 

Tubs de fibrociment. 
 
Els tubs de fibrociment estaran fabricats per enrotllat continu de capes laminars de 0,2 mm de 

gruix, sobre mandrí d'acer de superfície completament llisa. La fibra del material serà d'amiant 

de la millor qualitat, i els diàmetres interiors i les pressions de treball i de ruptura seran les 

establertes en les normes UNE 41080 i en les especificacions del M.O.P.T. Els diàmetres seran 

proporcionals als cabals i a les pressions que hauran de suportar. 

 

Tubs de PVC. 
 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 

de suspensió i mescla posterior expansionada. 

 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE-EN 1452-1:2000, UNE-EN 1452-2:2000 i UNE-EN 

1452-3:2000, i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930. 

 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. Compliran les 

condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables 

per rosegadors. 

 

Tubs de formigó. 
 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, 

amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 

Les canonades han de complir els requisits de la norma UNE EN 1916 i del seu complement, 

identificat com UNE 127916. 

 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 

principal del tub. 

 

El formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-15. 

 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 

recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat 

o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com 

esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que 

apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un 

assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 

trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 

Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la 

Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

 

Ø (mm) Tolerància de 

longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàmetre (mm) 

Absorció (cm³/m) Càrrega ruptura 

(kg/m) 

100 ± 1% 22 ± 2 100 2.400 

125 ± 1% 22  ± 2 105 2.500 

150 ± 1% 22  ± 2 110 2.600 

200 ± 1% 23  ± 3 120 2.700 

300 ± 1% 30  ± 4 160 3.000 

400 ± 1% 36  ± 4 210 3.200 

500 ± 1% 40  ± 5 270 3.500 

600 ± 1% 58  ± 6 300 3.800 

800 ± 1% 74  ± 7 360 4.300 

1000 ± 1% 90  ± 8 440 4.900 
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Ø (mm) Tolerància de 

longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàmetre (mm) 

Absorció (cm³/m) Càrrega ruptura 

(kg/m) 

1200 ± 1% 102  ± 10 540 5.600 

1500 ± 1% 120  ± 12 600 6.000 

 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un 

dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el 

doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 

Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 
 

Hauran d'acomplir les especificacions del PG-4. 

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article 2.5.5 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

 

5.2. UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL 
 
Pericons, embornals i pous. 
 
Definició: Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons, embornals i pous de formigó, blocs 

de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel 

Director de l'Obra. 

 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó, embornal o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb 

la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó, embornal o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres: Els pericons, embornals i pous es construiran amb les formes i mides 

indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols o les que indiqui 

l’enginyer Director de les Obres. L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions 

del PG-4. 

 

Claveguerons de formigó. 
 

Definició: Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal 

a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts 

en formigó. 

 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 

embolcall de formigó i plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 

encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 

connexions a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres: Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i 

execució de la solera de formigó. La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols 

es farà contra-pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat 

comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta 

col·locació. El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 

kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de 

junts amb maó ceràmic. Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, 

pous i aletes, havent-ne d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels 
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anomenats elements. Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar 

que l'aigua pugui moure les obres. 

 

Col·lectors de PVC i formigó. 
 

Definició: En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- L’excavació de la rasa necessària per a col·locar el tub col·lector. 

- El subministrament i col·locació dels tubs. 

- Fabricació i posada en obra del formigó de recobriment fins per sobre de la generatriu 

superior del tub. 

- Subministrament i disposició de les armadures adients, en el cas que així ho indiquin els 

plànols. 

- El rebliment de la rasa amb el material procedent de l’excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

Execució de les obres: Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als 

plànols i a allò que, sobre el particular, assenyali l’Enginyer Director. Un cop realitzada 

l’excavació de la rasa, es procedirà a la col·locació del tub i , en el seu cas, les armadures i a 

l’execució del recobriment amb formigó HM-15, segons les dimensiones i formes indicades als 

plànols de cadascun dels elements. 

 

Clavegueres amb calaixos de formigó 
 

Definició: En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

 

- Preparació de la base d’assentament del calaix. 

- Muntatge i desmuntatge de cindris. 

- L’encofrat i desencofrat. 

- Execució de la solera, les testeres i els dintells, segons les mides indicades als plànols. 

- El subministrament i col·locació dels materials (formigons, acer,...). 

- El subministrament i col·locació dels materials d’impermeabilització (junts, trasdos, 

dintell....) 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

Execució de les obres: Els calaixos es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. 

La situació serà la indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les 

Obres. 

 

 

6  ENCREUAMENT  I  PARAL·LELISME  ENTRE  XARXES  DE SERVEIS. 
 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 

encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut.  

 

A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 

seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas 

i la mitjana tensió) s'enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes.  

 

Tots aquests documents obligaran segons la redacció original de les recomanacions o 

normatives però també segons les modificacions posteriors declarades d'aplicació obligatòria o 

que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels Ajuntaments i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats 

com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol 

discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

 

 

5. CAPÍTOL CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS REGULADORES 
DE LA VALORACIÓ PER A ABONAMENT DE LES OBRES. 

 

En tot allò relacionat amb la valoració per a abonament de les obres serà aplicable el que s’indica 

en els Plecs de Clàusules Contractuals Generals, Particulars i Específiques. 

 

Independentment d'aquests Plecs de Clàusules, i amb la finalitat de garantir la correcta execució 

dels acabats de les diferents unitats d'obra, la Direcció d'Obra podrà retenir fins a un 5 % del seu 

valor percentual en tant no s'hagi completat i tancat l'execució de les llistes de rematades i 

acabats corresponents que la Direcció d'Obra hagi facilitat al Contractista. 
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6. CAPÍTOL CLÀUSULES DEL PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS REGULADORES 
DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

En tot el relacionat amb l'execució de les obres serà aplicable, a més del contingut del present 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'indicat en els Plecs de Clàusules Contractuals 

Generals, Particulars i Específiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, juliol de 2016 

 

Per CIVIL SOLUTIONS SL. Per INVICAT 

L’Enginyer Autor del Projecte L’Enginyer Director del Projecte 

 

 

       

 

                           

 

Víctor Tolós Petrus Josep Armengol Tomas 

Enginyer de C., C. i Ports Enginyer de C., C. i Ports 
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APÈNDIX 1.- CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL DE QUALITAT 

 

1. OBJECTE DE L'ANNEX DE CONTROL DE QUALITAT I VALIDESA 
 

En el present Annex s'indiquen, per a cada material i producte elaborat incorporat per realitzar 

les unitats d'obra, i per a cadascuna d'aquestes, les operacions de control de qualitat a realitzar, 

la freqüència amb que realitzar-les, i els criteris d'acceptació o rebuig en funció dels resultats 

obtinguts, i això tant per qualificar els materials de les diferents procedències proposades pel 

Contractista, o existents en la traça, com les unitats d'obra construïdes. 

 

Tot el recollit en aquest annex haurà de servir de base mínima per a la redacció, per part del 

Contractista, del Pla d'Assegurament de la Qualitat i Media Ambient (PAQMA) 

 

Cal assenyalar, no obstant, que en el punt 4 del present Plec de Prescripcions Tècniques 

existeixen algunes partides significatives on ja s’incorpora el Control de Qualitat essencial que 

haurà de realitzar el Contractista. Aquest annex servirà de complement a les especificacions 

marcades en el punt 4 del present Plec. 

 

Si el Plec de Clàusules Contractuals no indica res al contrari, el Contractista està obligat a 

executar al seu càrrec totes les mesures i assaigs d’Autocontrol que s’incloguin dins el Pla de 

Qualitat i Medi Ambient que està obligat a redactar abans de l’inici de les obres i que ha de ser 

aprovat per la Direcció de les Obres.. Per la part de la seva redacció que faci referència als 

assaigs d’Autocontrol s’atendrà al present annex de Qualitat per a cadascuna de les diferents 

unitats d’obra, independentment d’allò reflectit a l’Annex número 2 “Qualitat i Medi Ambient”, tant 

pel que fa a la tipologia i nombre d’assaigs, com al pressupost resultant, que s’ha d’entendre 

sempre només a títol orientatiu. El nombre i tipologia dels assaigs seran en tot cas, com a mínim, 

els estipulats en el Decret 77/1984 desenvolupat pel Plec de 21 de març de 1984 del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

Igualment, si el Plec de Clàusules Contractuals no indica res al contrari, el Contractista està 

obligat a executar al seu càrrec fins al 20 % de totes les mesures i assaigs de Contrast que 

INVICAT estimi necessàries per corroborar la validesa dels assaigs d’Autocontrol que es porten 

a terme o per complementar-los de manera justificada, fins a un màxim del 1% del PEM de l’obra 

licitada. 

 

El Control de Qualitat dels treballs referents a l’activitat 6 “Ferms bituminosos i paviments” i els 

referents a l’activitat 7 “Marques vials” acompliran també allò establert al  Plec de Prescripcions 

particulars inclòs a l’apèndix número 2: Plec de prescripcions tècniques particulars de ferms i 

paviments, en el seu apartat específic del capítol 3. Cas que hi hagi incongruència entre les 

especificacions del Plec General i les particulars prevaldran les del Plec de prescripcions 

particulars, excepte quan la Direcció d’Obra justifiqui la seva invalidesa. 

 

 

2. CONTROL DE QUALITAT 
 

2.1.  SÒLS I OBRES DE TERRA. 
2.1.1. Desmunts en terra. 

 

2.1.1.a. Control de producció 

 

Per cada tres mil metres cúbics (3.000 m3) excavats, o cada dia de treball si no s'aconsegueix 

la xifra indicada: 

1 presa de mostra 

1 granulometria per tamisatge NLT-104/91 

1 determinació de límits Atterberg NLT-105-106/91 

1 Proctor modificat NLT-108/98 

Per cada deu mil metres cúbics (10.000 m3) excavats, o cada setmana de treball, si la producció 

en ella fos inferior, tamisatge. 

1 CBR NLT-111/87 

Si els materials es destinen a coronació de terraplè, per als mateixos volums o períodes de 

temps assenyalats, es realitzaran doble nombre d'assajos. 

2.1.1.b. Control d’execució 

En cada tres mil metres quadrats (3.000 m²) de fons de desmunti es realitzaran: 

1 presa de mostra 

1 granulometria por tamisatge NLT-104/91 

1 determinació de límits Atterberg NLT-105-106/91 

1 Proctor modificat NLT-108/98 

1 CBR NLT-111/87 

i, una vegada conclosa la seva compactació, o sobre la superfície preparada en un dia de treball, 

si fos inferior, 



 

MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
                                                                                                                   PLEC DE CONDICIONS 

117 

5 densitats seques NLT-109/87 

5 humitats in situ NLT-110/72 

1 assaig de placa de càrrega  30 cm NLT 357/98 

S'acceptarà el lot de superfície si: 

- La mitjana de les cinc densitats seques supera el valor corresponent al 100% de la 

màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat; 

- Dos o menys de les densitats seques estan entre el 98% i el 100% PM; 

- Els valors de E2 i E1 compleixen que E280 Mpa,    E150 Mpa   y  E2/E12.2. 

 

2.1.2. Terraplens. 

 

2.1.2.a. Fonament de Terraplens. 

 

Per cada cinc mil metres quadrats (5.000 m²) es realitzaran els següents assajos d'identificació: 

1 presa de mostra 

1 granulometria por tamisatge NLT-104/91 

1 determinació de límits Atterberg NLT-105-106/91 

1 Proctor modificat NLT-108/98 

1 CBR NLT-111/87 

I una vegada conclosa la seva preparació, sobre igual superfície, o la preparada cada dia, si no 

aconseguís tal valor: 

5 densitats seques NLT-109/87 

5 humitats in situ NLT-110/72 

S'acceptarà el lot de superfície si: 

- La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i 

- Dos, o menys, de les densitats seques estan entre el 95% i el 93% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor modificat. 

2.1.2.b. Nucli de terraplens. 

5 densitats seques NLT-109/87 

5 humitats in situ NLT-110/72 

S'acceptarà el lot de superfície si: 

- La mitjana de les cinc densitats supera el noranta-vuit per cent (98%) de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i 

- dos, o menys, de les densitats seques estan entre el 98% i el 96% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor modificat. 

 

2.1.2.c. Coronació de terraplens. 

Es controlarà com s'ha indicat en 71.1.1.b. per al fons de desmunti. 

 

2.2. FORMIGONS I OBRES DE FORMIGÓ 
No s'admetrà subministrament per part de planta alguna en tant no es disposi de la 

documentació assenyalada en 2.6.3.3. del P.P.T.P. 

 

2.2.1. Nivells de control 

 

Els nivells de control a aplicar, segons els tipus de formigó, seran els següents: 

Nivell reduït 

- 12,5 o 15N/mm2, emprats en massa.Formigons de fck 

- Es realitzarà una (1) determinació de con Abrams en cada camió cuba de volum 9 m3). 

Es modelaran dues provetesigual o inferior a nou metres cúbics ( 15x30 cm) per dia 

d'ocupació, per a trencament acilíndriques normalitzades (2  vint-i-vuit dies, 

determinant-se fest=0,75×x1, sent x1 la més baixa de les dues resistències obtingudes. 

Nivell normal 

- Formigó HA 25 per armar. 

- Es realitzaran dos (2) determinacions de con Abrams en cada camió cuba de 9 

m3).volum igual o inferior a nou metres cúbics (9 m3) 

- Es constituiran lots de control dins de cada obra de fàbrica, de manera que el volum de 

cada lot sigui: 

- pilotis, fustos, sabates o carregadors: 100 m3 

- piles paredi, murs, estreps, lloses i taulers: 200 m3, o 500 m2 si el seu grossor és inferior 

a quaranta centímetres (<40cm). 

- En cadascun d'aquests lots es modelaran sis provetes cilíndriques 15x30 cm), a raó de 

dos (2) per cisterna, prenent els materials de  normalitzades (6  tres cisternes triades a 

l'atzar, per a trencament a vint-i-vuit dies. 

- Es determinarà la resistència característica de cada lot com indica la EHE-08 en 84. 

Nivell intens 

- Formigons per pretesar, i en lloses. 

- Es durà a terme de manera semblant al normal, però es modelaran dotze (12) provetes 

per lot en iniciar l'ocupació i en tant no s'aconsegueixin quatre (4) lots consecutius amb 

fest=fck 

Complert això, es reduirà a sis (6) el nombre de provetes per lot en tant fck esfck. Cada vegada 

que resulti fests'obtingui per tots ells fest tornarà a dotze (12) provetes per lot, i des d'aquesta 

a l'anterior quan de nou fck.es donin quatre determinacions consecutives fest 
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2.2.2. Decisions derivades del control de resistència 

Es rebutjarà qualsevol massa de formigó l'assentament del qual en con Abrams sigui major de 

set centímetres (7 cm), excepte si va destinada a la construcció de pilotis. 

7.1.3.2.a.- fest>fck S’accepta el lot. 

7.1.3.2.b.- festfck    fest0,95×fck S’accepta el lot. 

 0,95×fck>fest0,9×fck S’accepta el lot amb penalització. 

P(%)=10+(95-100fest/fck) =105-100×fest/fck 

 

 fest<0,9×fck Es realitzaran els assajos d'informació dels tipus b) 

i c)indicats en l'article 88.5 de la EHE-08, i s'estarà al que, segons els resultats obtinguts, disposi 

la Direcció d'Obra. 

 

2.2.3. Toleràncies geomètriques 

També es consideraran defectuosos els alçats, si els seus paraments externs presenten 

desplomis superiors a l'un per cent (1%), o irregularitats superficials majors de dos centímetres 

(±2 cm), i s'hauran de demolir si els desplomis excedeixen del dos per cent (2%) i les 

irregularitats superficials de tres centímetres (±3 cm). 

Les lloses, llindes i taulers es consideraran defectuosos si els seus L), sent intradós presenten 

fletxes o contrafletxes majors de f = x2/(1000  majors de f = x2/(1000L), sent 

x la distància del punt comprovat al suport més proper, i 

L la longitud de l'obertura. 

 

2.2.4.  Elements prefabricats de formigó 

Cada lot de peces prefabricades arribarà a obra acompanyat de Certificat de garantia del 

fabricador, i de les fulles d'assaig que acreditin el control de fabricació al fet que han estat 

sotmeses. Es rebutjaran les que presentin forats i/o escantellats; donin un so sord en ser 

copejades amb un martell; o presentin fissures d'obertura superior a dues desenes de mil·límetre 

(>0.2 mm). 

 

2.3. ACER PER ARMADURES 
Cada partida d'acer, ja sigui en barres corrugades o en filferros o cordons, arribarà a obra 

acompanyada de Certificat de garantia del taller de laminació fabricadora. 

S'aplicarà el control a nivell normal. 

 

2.3.1. Per cada partida que arribi a obra, amb pes total igual o menor de vint 20t), es prendran 

dues provetes de cada diàmetre inclòs en la mateixa,tones ( procedint a: 

- Verificar que la secció equivalent és 

Seq  0,95×Sn per 25 mm 

Seq  0,96×sn si >25 mm 

- Verificar que les característiques geomètriques dels ressalts, en les barres corrugades, 

estan compreses dins dels límits admissibles establerts en el certificat d'homologació. 

- Assajos de doblegat simple a 180° i doblegat desdoblegat a 90° sobre mandrils dels 

diàmetres fixats en la taula 31.2.b de la EHE-08, segons Normes UNE 36088/I/88, 

36097/I/81, 36099/I/96 i 36092/I/96. 

 

2.3.2. Assajos de doblegat simple a 180° i doblegat desdoblegat a 90° sobre mandrils dels 

diàmetres fixats en la taula 31.2.b de la EHE-08, segons Normes UNE 36088/I/88, 36097/I/81, 

36099/I/96 i 36092/I/96. 

 

2.3.3. Es rebutjaran les partides en què: 

- La secció equivalent de les dues verificacions incompleixi l'assenyalat en 7.1.4.1. 

- La secció equivalent d'una verificació incompleixi el prescrit i, en realitzar nova verificació 

sobre quatre (4) provetes, resulti incompliment en qualsevol d'elles. 

- Les característiques geomètriques dels ressalts de qualsevol barra estiguin fora dels 

límits marcats en el certificat d'homologació. 

- Es formin esquerdes o fissures en l'assaig de doblegat o doblegat desdoblegat en les 

dues provetes. 

- Si les característiques mecàniques d'algun diàmetre incompleixen l'exigit i, triades dues 

provetes de cada partida arribada a obra d'aquest diàmetre, igualment incompleixen; o 

incompleix una i, triada una altra mostra de setze (16) provetes per partida, la semisuma 

dels dos valors menors trobats fos inferior al garantit, i algun valor resultés inferior al 

95% d'aquest. 

 

2.4. TOT-U ARTIFICIAL 
2.4.1. Control de procedència 

 

Es prendran quatre (4) mostres de cada procedència proposada. En cada mostra es realitzaran 

els següents assajos: 

- 1 Humitat natural (NLT-102/91). 
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- 1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91). 

- 1 Proctor Modificat (NLT-108/98). 

- 1 Equivalent de sorra (NLT-113/87). 

- 1 CBR (NLT-111/87). 

- 1 Desgast Los Angeles (NLT-149/91). 

- 1 Coeficient de neteja (NLT-172/86). 

Perquè s'admeti el subministrament, tots els valors d'assaig sobre les quatre mostres, hauran 

de complir els valors especificats. 

 

2.4.2. Control de producció 

S'examinarà la descàrrega a l'apilament o en el tall, rebutjant els materials que, a simple vista, 

presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim acceptat en 

la fórmula de treball. 

Cada dia que s'utilitzi tot-u artificial en l'obra es realitzaran els següents assajos: 

- 1 Proctor modificat, segons Norma NLT-108/98. 

- 1 Equivalent de sorra, segons Norma NLT-113/87. 

- 1 Granulometria por tamisat, segon Norma NLT-104/91. 

Un cop per setmana 

- 1 Determinació de l’índex de lajas, segons Norma NLT-354/91. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons Norma NLT-105/91 y 106/91 

- 1 Coeficient de neteja, segons Norma NLT-172/86. 

Un cop al mes 

- 1 Desgast dels Angeles, segons Norma NLT-149/91. 

Si en la meitat dels dies d'ocupació durant una setmana: s'obtinguessin valors de l'equivalent de 

sorra inferiors o iguals a trenta-dues (32); o les granulometries diferissin del fus ZA-40 de manera 

que en els tamisos UNE 20 i 3%) punts dels valors màxims o mínims10 se separessin en tres 

o més ( 2%), i en els UNE 400 mm iestablerts, en els UNE 5 i 2 en dos o més punts ( 1%), es 

procedirà a detenir el subministrament, i a80 mm en un o més punts ( una intensificació del 

rentat i revisió del sistema de dosificació, i el Director d'Obra fixarà les condicions per admetre 

la represa del subministrament. 

 

2.4.3. Control d’execució 

S'estableix com a grandària del lot de control dos-cents cinquanta metres longitudinals de capa 

amb tota l'amplària de cada calçada. 

Per cada lot es realitzaran: 

-1 Proctor modificat (NLT-108/98) 

-1 Equivalent de sorra (NLT-113/87) 

-1 Granulometria per tamisat (NLT-104/91) 

sobre mostres preses en la planta de preparació. I una vegada conclosa la compactació: 

- 6 humitats naturals (NLT-102/91) 

- 6 densitats "in situ" (NLT-109/87) 

- 1 placa de carrega (NLT-357/98) 

S'acceptarà el lot sí: 

- les sis densitats són majors que la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat; o 

- la mitjana de les densitats és major que la màxima, i no més de dues queden entre els 

valors corresponents al noranta-vuit per cent (98% PM) i el cent per cent (100% PM) de 

la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat; i 

- el mòdul I2 en l'assaig de placa supera el valor prescrit (120 Mpa), i és 2.2.I2/I1 

Si no es complissin, simultàniament, les dues primeres condicions, no s'acceptarà el lot i haurà 

de recompactar-se. Si no es complissin les condicions de l'assaig de placa de càrrega, s'estarà 

al que determini la Direcció d'Obra. 

Respecte a la rasant, les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta 

en els Plànols del Projecte no excediran les toleràncies especificades en l'apartat 510.7.3 del 

PG-3, ni existiran zones que retinguin aigua. 

Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes d'embassada, el 

Director de les Obres podrà acceptar la superfície sempre que la capa superior a ella compensi 

el minvament amb l'espessor addicional necessari. Quan la tolerància sigui depassada per 

excés, aquest es corregirà sempre que això no suposi una reducció de l'espessor de la capa per 

sota del valor especificat en els Plànols. 

Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, 

es procedirà si és en més del deu per cent (10%) de la longitud del tram controlat es escarificarà 

la capa en una profunditat mínima de 15 centímetres (15 cm) i es tornarà a compactar i refinar. 

 

2.5. REGS IMPRIMACIÓ 
2.5.1. Presa de mostres 

 

La presa de mostres del lligant hidrocarbonat es realitzarà d'acord amb la Norma NLT 121/99, 

"Presa de mostres dels materials bituminosos". 

La presa de mostres de l'àrid, si s'empra, es realitzarà d'acord amb la Norma NLT 148/91 "Presa 

de mostres de roca, escòries, grava, sorra, filer i blocs de pedra emprats com a materials de 

construcció de carretera". 

 

2.5.2. Control de procedència 

Prèviament a la realització de regs de imprimació es procedirà a l'acceptació del lligant i de l'àrid. 
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El fabricant subministrarà un certificat de qualitat, en el qual figuri el tipus i denominació del 

lligant i la garantia que compleix les condicions exigides per a ell en aquest mateix article. Si la 

partida fos identificable, i el contractista presentés una fulla d'assajos subscrita per un laboratori 

acceptat pel M.O.P.O., o per un altre laboratori de proves o Organisme de control o certificació 

acreditat en un Estat membre de la C.I.I. sobre la base de les prescripcions tècniques 

corresponents, s'efectuaran únicament els assajos que siguin necessaris per completar 

aquestes sèries, ben entès que la presentació d'aquesta fulla no afectarà en cap cas a la 

realització ineludible dels assajos de temperatura d'identificació del tipus d'emulsió, destil·lació i 

penetració sobre residu de destil·lació. Per a les emulsions bituminoses importades d'altres 

Estats membres de la C.I.I. es tindran en compte els resultats dels assajos que s'hagin realitzat 

en un altre Estat membre, si estiguessin disponibles, i no es repetiran innecessàriament els 

mateixos assajos. 

De cada procedència d'àrids, i per a qualsevol volum previst de producció, es prendran dues 

mostres i es realitzarà, en cadascuna, l'assaig de l'equivalent de sorra segons la Norma NLT 

113/87, comprovant-se que compleix el prescrit en aquest mateix article. 

 

2.5.3. Control de producció 

Per cada trenta tones (30 t), o fracció, d'emulsió bituminosa, o per cada partida si està composta 

per menys quantitat, es realitzaran els següents assajos: 

- 1 Càrrega de les partícules de les emulsions bituminoses, segons NLT-194/99. 

- 1 Residu per destil·lació de les emulsions bituminoses, segons NLT-139/99. 

- 1 Assaig de penetració sobre el residu per destil·lació, segons NLT--124/99. 

De l'àrid de cobertura, cada dia que s'utilitzi, 

- 2 Equivalents de sorra, segons NLT-113/87. 

- 1 Tamisat per el tamís 5 UNE. 

- 1 Determinació de humitat lliure. 

Si qualsevol dels assajos sobre l'emulsió incomplís les prescripcions imposades, es rebutjarà 

l'ocupació de la partida. 

Si els equivalents de sorra difereixen menys d'un deu per cent (10%) del valor mitjà, i aquest 

supera el valor exigit; si el rebuig pel tamís 5 UNE és inferior al deu per cent 10%) del pes total 

de la mostra, i la humitat lliure no excedeix del quatre per cent (4%), es permetrà l'ocupació dels 

àrids. 

 

2.5.4. Control d’execució i de producte acabat 

2.5.4.1. Dotacions de lligant hidrocarbonat i d’àrid 

Les dotacions definitives de lligant i àrid es comprovaran durant l'execució del reg de imprimació 

mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície 

sense tractar, prèviament a l'extensió del lligant i de l'àrid, i s'ajustaran als valors que la superfície 

tractada sigui capaç d'absorbir en 24 hores. 

 

2.5.4.2. Temperatura 

Es vigilaran les temperatures de l'ambient i d'aplicació del lligants mitjançant termòmetres 

col·locats en llocs allunyats de qualsevol element escalfador. 

2.5.4.3. Criteris d'acceptació o rebuig. 

Les superfícies en què s'apreciïn bandes clares de dotació reduïda, o bandes brillants, per excés 

de fins en la superfície tractada, i aquestes afectin més del deu per cent (10%) del total, hauran 

de corregir-se per nova aplicació de lligant en el primer cas, i per gratat, escombratge i nou reg, 

en el segon. 

Si existissin petites depressions plenes de lligant no absorbit, s'eliminarà aquest amb una 

quantitat adequada d'àrid de cobertura, portant a abocador la barreja produïda, abans de 

procedir a l'estès de barreges asfàltiques. 

 

2.6. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT  
(veure allò establert al  Plec de Prescripcions particulars inclòs a l’apèndix número 2: Plec de 

prescripcions tècniques particulars de ferms i paviments, en el seu apartat específic del capítol 

3. Cas que hi hagi incongruència entre les especificacions del Plec General i les particulars 

prevaldran les del Plec de prescripcions particulars, excepte quan la Direcció d’Obra justifiqui la 

seva invalidesa) 

 

2.6.1. Control de procedència 

2.8.1.1. Lligant hidrocarbonat 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de proporcionar un certificat de qualitat en el 

qual figurin el seu tipus i denominació, així com la garantia que compleix les condicions exigides 

en l'article 4.32.2.1. d'aquest P.P.T.P. El Director de les obres podrà exigir còpia dels resultats 

dels assajos que estimi convenient, realitzats per laboratoris homologats. 

2.6.1.2. Àrids. 

De cada procedència proposada d'àrids es prendran quatre (4) mostres segons la Norma NLT 

148/91, i de cada fracció d'elles es determinarà: 

- El desgast dels Angeles, segons Norma NLT-149/91. 

- El coeficient de polit accelerat, segons Norma NLT-174/93, per capes de trànsit 
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- La densitat relativa i absorció, segons Normes NLT-153/92 y NLT-154/92. 

- La adhesivitat, segons Norma NLT-355/93. 

- La granulometria de cada fracció, segons Norma NLT-150/89. 

- El equivalent de sorra de l’àrid fino, segons Norma NLT-113/87. 

- La proporció d’elements de l’àrid gruixut amb dos (2) o més cares fracturades, segons Norma 

NLT-358/87. 

- El coeficient de neteja, segon Norma NLT-172/86. 

 

2.8.1.3. Pols mineral d'aportació. 

De cada procedència proposada de la pols mineral d'aportació es prendran quatre (4) mostres, 

i sobre elles es determinarà: 

- El coeficient d’emulssibilitat, segons Norma NLT-180/93. 

- La granulometria, segons Norma NLT-151/79. 

- La densitat aparent, segons Norma NLT-176/92. 

No s'acceptarà l'ocupació d'àrids ni pols mineral que, en la sèrie de determinacions d'una 

mateixa característica, present valors la diferència dels quals a la mitjana excedeixi del cinc per 

cent (5%) d'aquest quan tots superin l'especificat; o el dos per cent (2%) d'aquest quan la mitjana 

superi el valor especificat però alguns assajos no. Si en primera instància es rebutgés l'ocupació, 

es procedirà a nova presa de mostres i realització d'assajos, segons l'anterior, i es prendrà com 

a definitiva la resolució al fet que s'arribi amb el criteri marcat. 

 

2.6.2. Control de recepció 

2.6.2.1. Lligant hidrocarbonat 

De cada partida que arribi a la central de fabricació es prendran dues mostres segons Norma 

NLT 121/99, una de les quals es guardarà per a eventuals assajos posteriors. 

Sobre l'altra es realitzarà els següents assajos: 

- penetració segons Norma NLT 124/99. La comprovació de concordança amb el tipus B 

60/70 exigit, es realitzarà comparant el resultat P de l'assaig amb els valors indicats en 

la taula 211.2 i seguint el procés marcat en l'apartat 211.5 del capítol 211 tal qual ve 

redactat en l'O.M. de 27 de desembre d'1.9; 

- el punt de estovament del lligant hidrocarbonat emmagatzemat, pel mètode de l'anell i 

la bola segons Norma NLT 125/99; 

- el punto de fragilitat Fraas, segons Norma NLT-182/99;  

- la ductilitat, segons Norma NLT-126/99;  

- el contingut en asfaltens -segons  Normes NLT-131/89 ó ASTM D-4124; 

- el contingut en parafines, segons Norma NFT 66-015. 

 

2.6.2.2. Àrids 

Inspecció visual en els apilaments i alimentació de sitges en fred, rebutjant els que presentin 

restes de terra vegetal, matèria orgànica o grandàries superiors al màxim, i vigilant les altures i 

l'estat de les separacions i accessos a les diferents fraccions. 

Amb les freqüències que s'especifiquen es realitzaran els següents assajos:. 

- Cada 100 m3, o una vegada al dia si s'apila una quantitat inferior d'àrids: 

- 1 granulometria segons NLT-150/89, sobre cada fracció. 

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/87, de l’àrid fi. 

- 1 coeficient de neteja, segona NLT 172/86, de l’àrid gruixut. 

- Cada 2.000 m3, o una (1) vegada a la setmana, o quan es canviï de procedència, 

atenent al que suposi menor quantitat apilada: 

- 1 Índex de lloses de l’àrid gruixut, segons Norma NLT-354/91. 

- 1 proporció de elements de l’àrid gruixut amb dos 2 o més cares de fractura, segons Norma 

NLT-358/90. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons Norma NLT-149/91. 

- 1 densitat relativa i absorció, segons Normes NLT-153/92 y NLT-154/92. 

- Cada 10.000 m3 o una vegada cada quinze dies, si s'empra menys material, 

- 1 coeficient de polit accelerat, segons  Norma NLT-174/93, per capes de trànsit només.. 

2.6.2.3. Pols mineral d'aportació. 

De cada partida arribada a planta es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 

assajos: 

- 1 determinació de la densitat  aparent, segons Norma NLT-176/92. 

- 1 granulometria, segons NLT-151/89. 

- 1 coeficient de emulssibilitat, segons Norma NLT-180/93. 

 

2.6.3. Control d’execució 

2.6.3.1.Fabricació 

Diàriament:  

Presa de dues (2) mostres, segons Norma NLT 148/91, (una al matí i una altra a la tarda) de la 

barreja d'àrids en fred, abans de l'assecador, i determinació sobre cadascuna de: 

- 1 granulometria, segons Norma NLT-150/89. 

- 1 equivalent de sorra segons Norma NLT-113/87. 

- 1 índex de blau de metilè, segons Norma NLT-171/90, si el equivalent de sorra no complís 

condiciones. 

Presa d'una (1) mostra de la barreja d'àrids en calent i determinació de: 

- 1 granulometria, segons Norma NLT-150/89. 

- 1 contingut d’humitat, segons Norma NLT- 102/91. 
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Presa de dues (2) mostres, una al matí i una altra a la tarda, de barreja bituminosa en la 

descàrrega de la tremuja sobre camió, i determinació en cadascuna de: 

- 1 dosificació de lligant, segons Norma NLT-164/90. 

- 1 granulometria  dels àrids extrets, segons Norma NLT-165/90. 

- 1 assaig Marshall de resistència a la deformació plàstica, utilitzant una sèrie de cinc (5) 

provetes, segons Norma NLT-159/00, en barreges gruixudes, semidenses i denses 

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i amb humitat, i de buits en barreja, segons Norma 

NLT-352/00, utilitzant sèries de 6 provetes, en barreges drenants. 

Setmanalment 

Un (1) assaig d'immersió i comprensió, segons Norma NLT 162/01, utilitzant sèries de vuit (8) 

provetes quatre (4) per a compressió i quatre (4) per a immersió, en les barreges gruixudes, 

semidenses i denses. 

Una (1) determinació de buits sobre tres (3) provetes Marshall preparades amb cinquanta cops 

(50); 

Un (1) - un (1) assaig càntabre, segons proposta de norma d'assaig NLT 352/00, per a la barreja 

drenant. 

 

2.6.3.2. Posada en obra 

Comprovació de la temperatura de la barreja en tots els camions a la sortida de planta. 

Comprovació de la temperatura ambienti a l'efecte de les limitacions imposades. 

Inspecció visual de la barreja en el camió i durant la seva descàrrega, i comprovació de la seva 

temperatura en la tremuja de la estenedora. 

Comprovació de l'espessor d'estès. 

Comprovació del tren de compactació; nº i tipus de compactadores; funcionament dels seus 

dispositius humectadors, netejadors i de protecció; llast, pes total i pressió d'inflat; freqüència i 

amplitud de vibració dels compactadores vibratoris; nombre de passades de cada compactador. 

Mesurament de la temperatura de la capa en concloure la compactació. 

Comprovació de l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrids i betum en la planta, una 

vegada a la setmana. 

 

2.6.3.3. Producte acabat 

Es considera "lot" controlat, objecte d'acceptació o rebuig global, la superfície d'una (1) sola capa 

construïda en una (1) jornada de treball. 

En cadascun es realitzarà l'extracció de, almenys, deu (10) testimonis, i es determinarà la 

densitat i espessor de cada testimoni i a més, en cada lot de trànsit porosa es realitzaran vuit (8) 

determinacions de permeabilitat in situ amb el permeàmetre LCS, i vuit (8) determinacions de 

buits. En cada testimoni es mesurarà l'espessor total. 

Passats, com a mínim, dos mesos (2) des de la posada en servei, es realitzaran assajos de 

cercle de sorra (Norma NLT 335/00) i resistència al lliscament (Norma NLT 175/98), a raó de un 

per hectòmetre en cada carril. 

 

2.6.3.4. Criteris d’acceptació o rebuig 

Perquè el "lot" resulti acceptat: 

la densitat mitjana dels testimonis extrets haurà de ser igual o superior al noranta-vuit (98%) per 

cent de l’obtinguda en l'assaig de compactació, segons Norma NLT 159/00, en les capes amb 

barreges gruixudes, semidenses o denses, sense que més de tres (3) testimonis presentin 

densitats compreses entre el 98% i el 96% d'ella, i cap inferior al 96%. 

la densitat mitjana dels testimonis extrets haurà de ser igual o superior al noranta-set (97%) per 

cent de l'obtinguda en l'assaig de compactació, segons Norma NLT-159/00, en les capes amb 

barreges drenants, sense que més de tres (3) testimonis presentin densitats menors del 95 %. 

l'espessor mitjà obtingut no serà inferior al 90% corresponent en les capes de base i intermèdies, 

segons els Plànols, ni al 100% de la trànsit; sense que més de tres (3) testimonis tinguin 

espessors compresos entre el 90% i el 80% del nominal en les capes de base i intermèdia, i 

entre el 100% i el 90% en la trànsit; i cap per sota dels límits menors; 

la permeabilitat mitjana de les vuit determinacions serà superior a 0,03 cm/s, i no més de dues 

determinacions donaran valors entre 0,01 i 0,03 cm/s, sense que aparegui cap determinació 

inferior a 0,01 cm/s. 

el resultat mitjà de l'assaig del cercle de sorra no serà inferior a un mil·límetre i dues desenes de 

mil·límetre (1,2 mm), sense que més d'un resultat estigui fos del rang comprès entre nou 

desenes de mil·límetre (0,9 mm) i un mil·límetre i mitjà (1,5 mm). 

el valor mitjana del coeficient mínim de resistència al lliscament no serà inferior a seixanta-cinc 

centenes (0,65), i no més d'un resultat serà inferior a seixanta centenes (0,60). 

 

2.8.3.5. Especificacions particulars 

Especificacions per la capa base 

A part del que s'indica en aquest apartat per als paviments de formigó bituminós, la capa basi 

del paviment a executar en aquest projecte complirà les següents especificacions: 

- Amb la finalitat de retardar la reflexió de la junta entre els ferms nou i existent, s'emprarà 

com a capa de base una barreja tipus AC32 basi B40/50 S, amb molt baix percentatge 
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de buits en barreja, de l'ordre del 4% (dotació de betum del 5,2% sobre àrids i un cernit 

pel tamís 2 UNE entre el 30 i el 38%). 

- La base de barreja AC32 basi B40/50 S s'estendrà en una sola capa, emprant 

estenedora amb regla d'alta compactació, amb la finalitat de disminuir el risc d'alteració 

del perfil deixat per aquesta màquina per l'actuació dels corrons, especialment en les 

primeres passades. 

Especificacions per a les barreges d'alt mòdul 

La capa d'alt modulo complirà les especificacions recollides en el capitulo 542 de l'Annex inclòs 

en l'O.C. 24/2008. 

Regularitat superficial 

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, i obtingut d'acord a l'indicat en 

542.9.4, haurà de complir els valors de la taula 542.15. 

 

TABLA 542.15 

Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de nueva construcción 

Porcentaje de 

hectómetros 

Tipo de capa 

Rodadura e intermedia 

Otras capas 

bituminosas 

Tipo de vía 

Calzadas de 

autopistas y autovías 
Resto de vías 

50 < 1,5 < 1,5 < 2,0 

80 < 1,8 < 2,0 < 2,5 

100 < 2,0 < 2,5 < 3,0 

 

 

Macrotextura superficial i resistència al lliscament 

La superfície de la capa haurà de presentar una textura homogènia, uniforme i exempta de 

segregacions. 

Únicament a l'efecte de recepció de capes de trànsit la macrotextura superficial, obtinguda 

mitjançant el mètode del cercle de sorra segons la UNE-EN 13036-1, i la resistència al lliscament, 

segons la *NLT-336, no hauran de ser inferiors als valors indicats en la taula 542.17. 

 

TABLA 542.17 

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1) y resistencia al deslizamiento (NLT-
336) de las mezclas para capas de rodadura 

CARACTERÍSTICA TIPO DE MEZCLA 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65 

 

 

 (*) Mesura abans de la posada en servei de la capa 

(**) Mesurada una vegada transcorreguts dos mesos de la posada en servei de la capa 

 

2.7. BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA BIONA 
2.7.1.- Acceptació d'ocupació de la barrera de seguretat. 

Si els elements de la barrera de seguretat disposen de la marca “N” de AENOR o d'un document 

acreditatiu de certificació d'algun país membre de l'Espai Econòmic Europeu, s'acceptarà la seva 

utilització en l'obra sense més requisits. En cas contrari, hauran de realitzar-se els assajos 

indicats en els punts següents per comprovar les característiques dels materials i acceptar la 

seva ocupació. Aquests assajos d'autorització d'ocupació seran a càrrec del contractista, no 

quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

 

2.7.2.- Espessor de les bandes, pals i separadors. 

En fàbrica, fent ús d'una taula de nombres aleatoris, el Director d'Obra triarà 25 peces de cada 

naturalesa, d'entre 400 o 500. Cadascuna de les vint-i-cinc (25) peces serà pesada amb una 

bàscula d'exactitud igual o millor de 10 g, i es calcularan els valors del pes mitjà i de la desviació 

típica de la mostra de pesos: 

x = xi / n               s² = (xi - x)² / (n-1) 

amb n=25. 

Si els valors dels pesos mitjans són inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el fabricant 

proposat. 

 

Tipo de elemento P (kg) 

Banda recta estándar 47,95 

Banda recta 

desmontable 

47,87 

Poste C-120 de 2000 

mm 

13,93 

Poste C-120 de 1500 

mm 

10,53 

Poste C-100 de 2000 

mm 

12,10 
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Tipo de elemento P (kg) 

Poste C-100 de 1500 

mm 

9,05 

Poste  UPN-120 de 2400 

mm 

31,33 

Separador corto 1,78 

Separador estándar 2,62 

Separador de barrera 

abatible 

2,55 

Separador simétrico 6,08 

Separador simétrico de 

barrera desmontable 

5,94 

 

Si els pesos mitjans fossin superiors als assenyalats, caldrà calcular el paràmetre estimador Q 

= (x – P)/s 

Si Q>0,94, es rebutjarà0,94 s'acceptarà el subministrador, i si Q 

 

2.7.3.- Espessor de galvanització. 

De les vint-i-cinc (25) peces triades per assajar el pes total, si no han produït el rebuig del 

subministrador, es prendran tres (3) sobre les quals es comprovarà l'aspecte superficial i 

l'espessor de galvanització, segons les Normes UNE –EN ISO 1461:1999. 

La galvanització haurà de ser continu, llis i exempt d'imperfeccions apreciables a simple vista, 

tals com bufats o inclusions de cendres o sals de fusió, Tampoc haurà de presentar grumolls, 

rebaves ni acumulacions de zinc. 

Els valors mitjans de l'espessor i massa de zinc de cada banda no diferiran entre ells en més 

d'un 15%. 

Si qualsevol de les tres (3) bandes no fos conforme al demanat, es triaran altres sis (6) d'e entre 

les vint-i-dues restants i, si qualsevol d'elles incomplís les prescripcions imposades, no 

s'acceptarà el subministrament pel fabricant proposat. 

 

2.7.4.- Cargols 

De manera semblant a com s'ha indicat per a les bandes, es prepararan dues mostres de 13 

peces de cada tipus en cadascuna (cargols, volanderes i rosques). Primer s'assajarà una de les 

mostres: 

Es realitzarà una inspecció visual per comprovar l'aspecte superficial de la galvanització, i 

s'explicaran com a defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes indicats a propòsit de 

les bandes. 

Amb la punta d'un ganivet sense afilar es tractarà de gratar el zinc per comprovar l'adherència: 

si davant de la fulla es produïssin exfoliacions o despreniments de zinc deixant l'acer al 

descobert, es consideraran defectuoses les peces i s'explicaran com a tals. 

Si tots dos assajos donessin resultats conformes, es determinaran la massa i espessor mitjà de 

recobriment de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits en la Norma UNE-

EN ISO 1461:1999. Es consideraran defectuoses les peces en què els valors mitjans obtinguts 

siguin inferiors a 250 g/m2 o m.35 

Si en els tres assajos amb aquesta primera mostra no es trobés cap peça defectuosa, s'acceptés 

el subministrament per part del fabricador proposat. Si hi hagués tres (3) peces o més que 

apareguessin defectuoses en qualsevol dels assajos, es rebutjarà el subministrament pel 

fabricant proposat. I si el nombre de peces defectuoses estigués entre 0 i 3, caldrà repetir els 

assajos de la manera indicada amb les peces de la segona mostra, però acumulant les peces 

defectuoses oposades en la primera sèrie d'assajos a les oposades en la segona, Llavors, si en 

cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s'acceptarà el subministrament per 

part del fabricador, però si anessin 4 o més, es rebutjarà. 

 

2.7.5.- Informe sobre els assajos d'identificació. 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assajos d'identificació, remetrà al Director d'Obra un 

Informe en el qual faci constar: 

- Data dels assajos. 

- Nom del fabricador i planta de procedència dels materials assajats. 

- Elecció de les mostres de peces. 

- Certificat amb els resultats dels assajos. 

 

2.7.6.- Control execució 

Inclou el control dels elements constructius apilats i el control de la unitat acabada. Diàriament, 

el contractista lliurarà al Director d'Obra un part d'execució en el qual farà constar: 

- Data d'instal·lació. 

- Localització de l'obra. 

- Nombre d'elements de cada tipus instal·lats. 

- Situació de les barreres de seguretat. 



 

MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR. 

 
                                                                                                                   PLEC DE CONDICIONS 

125 

- Observacions i incidències que, segons el parer del Director d'Obra, poguessin influir en 

les característiques i durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 

S’haurà de comprovar la marca o referència dels elements apilats per verificar es corresponen 

amb la classe i qualitat acceptada pel Director d'Obra. 

Els materials es comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d'elements 

de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells, es duran a terme els 

mateixos assajos assenyalats per acceptar el subministrament en aquest PPTP, tinguin o no 

marca o segell de qualitat. Per aplicació dels mateixos criteris assenyalats allí, es rebutjarà o 

acceptarà cada lot. Els lots rebutjats hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels 

tipus que hagin aparegut com a defectuoses, cas que estiguessin muntades, o retirar-les de 

l'apilo i substituir-les per unes altres, tot això a càrrec del contractista. Sobre els materials nous, 

es faran les comprovacions corresponents abans d'admetre'ls. 

 

2.8. MARQUES VIALS 
(veure allò establert al  Plec de Prescripcions particulars inclòs a l’apèndix número 2: Plec de 

prescripcions tècniques particulars de ferms i paviments, en el seu apartat específic del capítol 

3. Cas que hi hagi incongruència entre les especificacions del Plec General i les particulars 

prevaldran les del Plec de prescripcions particulars, excepte quan la Direcció d’Obra justifiqui la 

seva invalidesa). 

 

2.8.1.- Admissió d'ocupació. 

Serà automàtica per a tots els materials que disposin d'un document acreditatiu de certificació 

(marca “N” de AENOR, o una altra d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu). 

Abans d'iniciar l'aplicació de les marques vials, o el seu @repintar, serà necessari que els 

materials a emprar – pintures, plàstics d'aplicació en fred, termoplàstics d'aplicació en calenta, 

granulats antilliscants i microesferes de vidre que no disposin d'un document acreditatiu de 

certificació (marca “N” de AENOR, o una altra d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu), siguin 

assajats en laboratoris acreditats pel Ministeri de Foment, per comprovar si compleixen les 

exigències de la Norma UNE 135 200(2). Aquests assajos per a admissió d'ocupació seran a 

càrrec del contractista, no estant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

 

2.8.1.1.- Presa de mostres de pintures, plàstics d'aplicació en fred o termoplàstics d'aplicació en 

calenta. 

Si l'apilament de materials per a senyalització horitzontal d'una determinada classe inclou 

solament envasos d'un mateix lot de fabricació, per preparar les mostres a assajar, es prendrà 

el 1% dels envasos. Si en l'apilament hi ha materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasis que 

no puguin constituir lots, es prendrà un nombre de lots “l” o d'envasos “n” representatius de 

l'apilament, segons la taula següent: 

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del material, com especifica 

la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assajos de laboratori, en els seus articles A.3.1 Pintura, 

A.3.2 Termoplàstics i A.3.3 Plàstics d'aplicació en fred, a preparar les mostres que enviar al 

laboratori i a guardar en reserva, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” porcions de 5 kg 

cadascuna. 

Les mostres s'enviaran al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la següent 

informació: 

- Data de la presa de mostres. 

- Localització de l'apilament. 

- Identificació de l'organisme responsable de la presa de mostres. 

- Nom del fabricador. 

- Identificació del producte. 

- Nombre de lot. 

- Data límit d'ocupació. 

- Instruccions d'ocupació. 

- Condicions d'envasament. 

- Condicions d'emmagatzematge. 

- Informació sobre Seguretat i Salut. 

- Estat del producte en extreure-ho de l'envàs original. 

- Procediment utilitzat per prendre les mostres. 

- Data de fabricació del producte. 

 

2.8.1.2.- Presa de mostres de microesferes de vidre i de granulats antilliscants. 

Para prepara la mostra es prendran productes d'un mínim de tres (3) sacs o d'un envàs de volum 

intermedi. Si la massa total de producte apilat és de “M” kg, el nombre de sacs en què haurà 

d'introduir-se el mostrejador o el nombre de vegades que haurà d'introduir-se en un envàs de 

volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit a l'enter immediat superior. El material pres es 

barrejarà i després, utilitzant un cuarteador 1/1, es distribuirà en fraccions per ser assajades, La 

quantitat mínima de mostra serà d'un quilo i mitjà (1,5 kg). 

 

2.8.1.3.- Assajos d'identificació. 

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d'aplicació en calenta o plàstics 

d'aplicació en fred, començarà per comprovar l'homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” 

mostres, realitzant els següents assajos: 

COMPROVACIÓ DE L'HOMOGENEÏTAT 
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MATERIAL ASSAIG NORMA D’ ASSAIG MÀXIMO 
COEFICIENT DE 
VARIACIÓ PERMÉS 

 

Pintura 

Consistència Krebs UNE 48 076 6% 

Contingut de sòlids. Materia no volàtil. UNE-EN ISO 3251:1996 1,5% 

 

 

 

 Densidad relativa. UNE-EN 
ISO  

2811-
1:2002 

1,5% 

Termoplástico 
de aplicación 
en caliente 

Residuo por calentamiento. UNE 135 
200/2 

1% 

Punto de reblandecimiento UNE 135 
200/2 

3% 

Plásticos de 
aplicación en 

frío 

Densidad relativa UNE-EN 
ISO  

2811-
1:2002 

1,5% 

Tiempo de secado. UNE 135 
200/2 

15% 

 

Si els resultats obtinguts no anessin els exigits, s'enviaran al laboratori els envasos de la mostra 

guardada en reserva. Si els resultats dels assajos realitzats sobre ella tampoc anessin 

satisfactoris, no s'acceptarà el subministrament de materials d'aquests tipus pel proveïdor 

proposat. 

Amb els productes que superin la comprovació d'homogeneïtat, el laboratori realitzarà els 

assajos d'identificació: 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 

ENSAYO 

Tolerancia con 

valor declarado 

por fabricante 

 

 

 

Consistencia Krebs UNE 48 076  10 KU 

Contenido de sólidos. Materia no volátil. UNE-EN ISO 

3251:1996 

 2% 

NÚMERO DE LOTS ”L” O 
DE ENVASOS “N” EN 
ACOPI. 

NÚMERO DE LOTES “l” O 
DE ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 

2-8 2 

9-18 3 

19-32 4 

33-50 5 

51-72 6 

73-98 7 

99-128 8 

129-162 9 

163-200 10 

A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer 

superior 

NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es 

prendrà el 1% de dels seus envasos per preparar les 

mostres. En qualssevol cas, mai es prendran més de 5 

envasos ni menys de 2. 
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ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

PINTURA 

Contenido de ligante. UNE 48 238  2% 

Contenido de pigmento Ti O2 

(Dos ensayos sobre 4 g cada uno. Habrá 

de repetirse si los dos resultados difieren 

en más de 0,5%) 

UNE-EN ISO 

591-1:2001 

 1% 

Densidad relativa UNE-EN ISO 

2811-1:2002 

0,02 

Tiempo de secado (“No pick up” por 

rodaje) 

UNE 135 202  30 minutos (*)

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 

Color. 

(Con observador – patrón 2º, geometría 

de medida 45/0 e iluminante patrón CIE 

D65) 

UNE 48 073 /2 Las 

coordenadas 

cromáticas de 

cada color han 

de estar dentro 

del polígono 

señalado en la 

norma UNE 135 

200(1). 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

Factor de luminaria. 

(Con observador – patrón 2º, geometría 

de medida 45/0 e iluminante patrón CIE 

D65) 

UNE 48 073/2 0,02 

Blanca 0,84 

Amarilla 0,40

 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 

ENSAYO 

Tolerancia con 

valor declarado 

por fabricante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistencia Krebs UNE 48 076  10 KU 

Contenido de sólidos. Materia no volátil. UNE-EN ISO 

3251:1996 

 2% 

Contenido de ligante. UNE 48 238  2% 

Contenido de pigmento Ti O2 

(Dos ensayos sobre 4 g cada uno. Habrá 

de repetirse si los dos resultados difieren 

en más de 0,5%) 

UNE-EN ISO 

591-1:2001 

 1% 
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ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

PINTURA 
Densidad relativa UNE-EN ISO 

2811-1:2002 

0,02 

Tiempo de secado (“No pick up” por 

rodaje) 

UNE 135 202  30 minutos (*)

Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 

Color. 

(Con observador – patrón 2º, geometría 

de medida 45/0 e iluminante patrón CIE 

D65) 

UNE 48 073 /2 Las 

coordenadas 

cromáticas de 

cada color han 

de estar dentro 

del polígono 

señalado en la 

norma UNE 135 

200(1). 

Factor de luminaria. 

(Con observador – patrón 2º, geometría 

de medida 45/0 e iluminante patrón CIE 

D65) 

UNE 48 073/2 0,02 

Blanca 0,84 

Amarilla 0,40

 

 

 (*) Aquests valors són absoluts. 

 

 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

Tolerancia 
con valor 
declarado 

por 
fabricante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuo por calentamiento UNE 135 

200/2 
 1 

Contenido de pigmento Ti O2 

(Dos ensayos sobre 4 g cada uno. 

Habrá de repetirse si los dos 

resultados difieren en más de 0,5%) 

UNE-EN ISO 

591-1:2001 

 1% 

Color. 

(Con observador – patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 e 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 

/2 

Las 

coordenadas 

cromáticas de 

cada color 

han de estar 

dentro del 

polígono 

señalado en 

la norma UNE 

135 200(1). 
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PLÀSTICO 

DE 

APLICACIÓN 

EN 

CALIENTE 

 

Factor de luminancia. 

(Con observador – patrón 2º, 

geometría de medida 45/0 e 

iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 0,02 

Blanca 

0,84 

Amarilla 

0,40 

Estabilidad al calor. 

(6 horas a 200ºC2ºC). 

UNE 135 221  no variará 

en más de 

0,02. 

Envejecimiento artificial acelerado. 

(168 horas repartidas en ciclos de 8 

horas de irradiación UV 280 nm i 315 

nm a 60ºC3ºC i de 4 horas de 

condensación a 50ºC3ºC). 

UNE-EN ISO 

11507:2002 

 no variará 

en más de 

0,03. 

Las 

coordenadas 

cromáticas 

seguirán 

dentro del 

polígono 

especificado 

en UNE 135 

200/1. 

El material no 

tendrá 

defecto 

superficial 

alguno. 

 

 

 

 

 

Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o barreges d'unes i uns altres, procedirà a 

determinar: 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMAS Valores 
exigidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROESFER

AS DE VIDRIO

Granulometría. 

(Con tamices ISO 565 - R 40/3) 

 

ISO 2591-1  

Tamiz 

(m) 

Masa 

retenid

a 

acumu

lada 

(%) 

710 0-2 

600 0-10 

355 30-70 

212 70-100

125 95-100

Índice de refracción. EN 1423-A  1,5 

Resistencia al agua (H2 O) EN 1423-B  
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Resistencia al ácido clorhídrico (H Cl) EN 1423-B 
Ninguna 

alteración 

superficial 
Resistencia al cloruro cálcico (Ca Cl2) EN 1423-B 

Resistencia al sulfuro sódico (Na2 S) EN 1423-B 

Porcentaje ponderado máximo de 

microesferas defectuosas 

EN 1423-D D<1mm / 20% 

D>1mm / 30% 

Porcentaje ponderado máximo de granos 

y partículas extrañas 

EN 1423-D 3% 

Microesferas hidrofugadas EN 1423-E Método A 

>80% 

Método B 

100% 

 

 

 

 

 

pH ISO 787-9 5  pH  9 

Coeficiente de resistencia a la 

fragmentación 

EN 1423-G El de la ficha 

técnica del 

producto 

Coordenadas cromáticas ISO 7724-2 Vért

ice 

x y 

 

 

 

GRANULADO 

ANTIDESLIZA

NTE 

1 0,3

55 

0,3

55 

2 0,3

05 

0,3

05 

3 0,2

85 

0,3

25 

4 0,3

35 

0,3

75 

Factor de luminancia ISO 7724-2  > 0,70 

Granulometría 

Esta es la granulometría deseable, 
pero puede ser diferente hasta el año 

2.004. 

ISO 565-R 40/3  

Tamiz 

(m) 

Masa 

retenid

a 

acumu

lada 

(%) 

1180 0-2 

1000 0-10 

600 10-50 
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355 50-80 

212 85-100

150 95-100

90 99-100

 

2.8.1.4.- Informe del laboratori. 

Contindrà: 

- Tipus i identificació de la mostra assajada. 

- Qualsevol desviació respecte del procediment d'assaig especificat. 

- Resultats dels assajos. 

- Referència a la Norma UNE-EN 1436:1998. 

- Data de l'assaig. 

- Declaració del producte pel seu fabricant: 

o Nom del fabricant. 

o Nomeni comercial del producte. 

o Naturalesa del producte. 

o Condicions d'aplicació (marge de temperatures,...). 

o Ocupació recomanada. 

o Característiques quantitatives. 

o Contingut en pigment de diòxid de titani (Tu O2). 

o Densitat relativa. 

o -Temps d'assecat. 

o Consistència Krebs. 

o Color 

o Factor de luminància. 

o Matèria no volàtil. 

o Proporció de barreja, en els productes de diversos components. 
o Dissolvent d'extracció, si fos el cas. 

o Etiquetat dels envasos. 

Els envasos de pintura i de microesferes han de contenir, amb caràcters indelebles, la informació 

següent: 

- Nombre i any de la Norma Europea amb la qual estan en conformitat. 

- Marca ”N” de AENOR, o segell de qualitat d'algun país de l'Espai Econòmic Europeu, si 

ho posseeixen. 

- Identificació del producte i del fabricador. 

- Nombre de lot i data de fabricació. 

- Tractament superficial aplicat i objecte del mateix (només per microesferes). 

- Massa neta continguda. 

- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (només per 

microesferes). 

2.8.1.5.- Condicions per acceptar l'ocupació. 

S'admetrà l'ocupació dels materials proposats si l'etiquetatge dels envasos és correcte i es 

compleixen totes les condicions assenyalades anteriorment. 

Aquests assajos per a acceptació del producte per a la seva ocupació en l'obra seran a càrrec 

del contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

 

2.8.2.- Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 

materials apilats, de la seva aplicació i de les unitats acabades. 

El contractista lliurarà al Director d'Obra, cada dia, un part d'execució en el qual hauran 

d'aparèixer els següents conceptes: 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca vial executada. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques vials. 

- Data d'aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al final de la jornada. 

- Observacions i incidències que, segons el parer del Director d'Obra, poguessin influir en 

la durabilitat i/o les característiques de la marca vial aplicada. 

 

2.8.3.- Control de recepció dels materials. 

Es comprovarà la marca o referència dels materials apilats, per verificar es corresponen amb la 

classe i qualitat acceptades pel Director d'Obra. En aquesta verificació es prendrà nota de la 

data de fabricació, i el Director d'Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més de sis 

(6) mesos abans de l'aplicació, per bones que hagin estat les condicions de manteniment, i les 

de menys de sis (6) mesos, si considera no han estat mantingudes en les degudes condicions. 

De l'apilament existent en obra, es prendran mostres de cada tipus de material que no disposi 

de segell de qualitat, seguint els passos assenyalats en referir-se als materials. El laboratori 

acreditat realitzarà els assajos d'homogeneïtat allí prescrits, i els següents de verificació:  
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ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES 
DE 
ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA 

Resistencia al sangrado 

(Pintura aplicada a 720 g/m210% sobre 

probeta de betún estándar i celofán). 

UNE 135 201 Relación de 

contraste Rc > 

0,96 

Estabilidad en envase lleno. 

(18 horas a 60ºC2ºC). 

UNE 48 083 Variación de 

consistencia  5 

KU. No habrán 

pieles, 

coágulos ni 

depósitos 

duros. 

Envejecimiento artificial acelerado. 

(168 horas repartidas en ciclos de 8 horas 

de irradiación UV 280 nm i 315 nm a 

60ºC3ºC i de 4 horas de condensación a 

50ºC3ºC). 

UNE-EN ISO 

11507:2002 
 no variará en 

más de 0,03. 

Les 

coordenadas 

cromáticas 

seguirán dentro 

del polígono 

especificado en 

UNE 135 200/1.

El material no 

tendrá ningún 

defecto 

superficial. 

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES 
DE 
ACEPTACIÓN 

Resistencia a los álcalis 

(Película de 400 m  40 m con 

aplicador Dr. Blade sobre 3 probetas de 

metacrilato de 100*200*10 mm, secadas 

24 horas a 23ºC  2ºC i 50%5% de 

humedad i mantenidas horizontales 150 

horas en estufa a 45ºC  2ºC con 

ventilación. 

UNE-EN ISO 

2812-1:1996 

Método 1 

Procedimiento 

A. Introducida 

48 horas en 

solución de 

OHNa al 10% 

en peso. 

 no variará en 

más de 0,03. 

 

Tiempo de secado (“no pick up” por 

rodaje) 

UNE 135 202  30 minutos (*)

Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca)  

0,95 

Rc (amarilla)  

0,90 

Color. 

(Preparar probeta desengrasada de 

aluminio de 150*75*0,6 mm con película 

de 350m35m, y mantener horizontal 

168 horas a 23ºC  2ºC i 50%5% de 

humedad protegida del sol i del polvo). 

(Con observador – patrón 2º, geometría 

de medida 45/0 e iluminante patrón CIE 

D65) 

UNE 48 073 /2 Las 

coordenadas 

cromáticas de 

cada color han 

de estar dentro 

del polígono 

señalado en la 

norma UNE 135 

200/1. 

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta preparada como la de 

color). 

(Con observador – patrón 2º, geometría 

de medida 45/0 e iluminante patrón CIE 

D65) 

UNE 48 073/2 Blanca 0,84 

Amarilla 0,40
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ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES 

DE 

ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁSTICO DE 

APLICACIÓN EN 

FRÍO 

Para aplicar el plástico sobre las probetas, se tendrán 500 g de una mezcla con la 

proporción marcada por el fabricante, que se agitarán con espátula durante un minuto. 

Las aplicaciones se harán a razón de 3.000 g/m2 para los de empleo en capa gruesa, 

y de 1.200 g/m2 para los de fina. 

Tiempo de secado (“no pick up” por rodaje) 

(Sobre probeta de vidrio de 100*200*3 mm). 

UNE 135 202  30 minutos 

Color. 

(Sobre probeta desengrasada de aluminio de 

150* 75 * 0,6 mm mantenida horizontal 24 

horas a 23ºC  2ºC i 50%5% de humedad 

protegida del sol y del polvo. 

(Con observador – patrón 2º, geometría de 

medida 45/0 e iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073 /2 Las coordenadas 

cromáticas de 

cada color han de 

estar dentro del 

polígono 

señalado en la 

norma UNE 135 

200/1. 

Factor de luminancia. 

(Sobre probeta igual a la de color). 

(Con observador – patrón 2º, geometría de 

medida 45/0 e iluminante patrón CIE D65) 

UNE 48 073/2 Blanca 0,84 

Amarilla 0,40 

ENSAYOS DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL ENSAYO NORMA DE 
ENSAYO 

CONDICIONES 

DE 

ACEPTACIÓN 

Envejecimiento artificial acelerado. 

(Preparar tres probetas como las de color, 

dejando una de referencia, i medir el color i 

factor de luminancia de todas). 

(Con observador – patrón 2º, geometría de 

medida 45/0 e iluminante patrón CIE D65) 

(168 horas repartidas en ciclos de 8 horas de 

irradiación UV 280 nm i 315 nm a 60ºC3ºC i 

de 4 horas de condensación a 50ºC3ºC). 

UNE-EN ISO 

11507:2002 
 no variará en 

más de 0,03. 

Las coordenadas 

cromáticas de 

cada color han de 

estar dentro del 

polígono 

señalado en la 

norma UNE 135 

200/1. 

El material no 

tendrá defecto 

superficial 

alguno. 

Resistencia a los álcalis 

(Película de 1,5 mm sobre 3 probetas de 

metacrilato de 100*200*10 mm, secadas 

horizontales 24 horas a 23ºC  2ºC i 50%5% 

de humedad relativa. 

UNE-EN ISO 

2812-1:1996 

Método 1 

Procedimiento A. 

Introducida 48 

horas en solución 

de OHNa al 10% 

en peso. 

 no variará en 

más de 0,03. 

 

 

 

Es prendran mostres dels apilaments de microesferes de vidre i de granulats antilliscants, 

freturosos de segell de qualitat, de la manera indicada en tractar dels materials, i s'assajaran per 

determinar el percentatge de microesferes defectuoses i l'índex de refracció, d'acord amb la 

Norma UNE-EN-1423. 

Es rebutjaran els apilaments de: 

- Pintures i termoplàstics que no compleixin el demanat en els assajos de verificació, o no entrin 

dins de les toleràncies dels assajos d'homogeneïtat de la Norma UNE 135 200(2). 
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- Microesferes de vidre que no compleixin els prescripcions respecte a percentatges de 

defectuoses i índex de refracció marcades per la Norma UNE-EN-1423 i en el capítol de 

materials d'’aquest Plec. 

Els apilaments constituïts amb materials que no compleixin alguna de les condicions citades 

seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el subministrador acrediti 

al contractista que totes les unitats han estat examinades i assajades, bevent-se eliminat les 

defectuoses o corregit els seus defectes. En aquestes condicions podran assajar de nou en les 

condicions abans indicades. Si una altra vegada resultessin qualificats com a rebutjables, el 

contractista haurà de retirar-los de l'obra, i, si s'haguessin fet aplicacions amb ells, el contractista 

haurà de suprimir-les i repetir-les amb material acceptat, al seu càrrec 

El Director d'Obra, aparti disposar de la informació aportada pels assajos anteriors, podrà 

identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials apilats sempre que ho consideri 

oportú. 

 

2.8.4.- Control de l’aplicació. 

Durant l'aplicació dels materials que formin part de la unitat d'obra, es realitzaran controls per 

comprovar que són els mateixos dels apilaments i s'empren amb les dosificacions marcades. 

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen un segell de qualitat com si no. 

Les dotacions d'aplicació es determinaran segons la Norma UNE 135 274, disposant una sèrie 

de planxes metàl·liques indeformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia per on 

passarà la màquina aplicadora i en sentit transversal a ella. En cada punt de mostra es col·locarà 

un mínim de deu (10) planxes amb separació de trenta o quaranta metres (30 o 40 m) entre 

elles. 

Per prendre les mostres a sotmetre als assajos d'identificació, es prendran en compte els 

següents criteris: 

- L'obra es dividirà en un nombre “Ci” de trams de control, funció del volum total, havent-

se de realitzar una presa de mostres dels materials emprats en “Si” trams presos 

aleatòriament, sent Si =“Ci” ½.. (Si Si fos decimal es prendria l'enter immediat superior). 

- Les mostres es prendran directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 

s'haurà suprimit el subministrament d'aire per a atomització. En cada tram de control es 

prendran dos (2) mostres d'un litre (1 l) cadascuna. 

Es rebutjaran les marques vials aplicades en cada tram de control si es dóna algun dels casos 

següents: 

- En els assajos d'identificació, assenyalats en el capítol de materials d'aquest Plec, els 

materials no compleixen amb les toleràncies admeses en la Norma UNE 135 200 (2).s: 

- Les dotacions mitjanes d'aplicació dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts per a les dotacions dels materials aplicats sobre el 

paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), sobrepassa el 10%. 

Els lots de marques vials rebutjats hauran de ser suprimits i aplicats de nou pel contractista al 

seu càrrec. Els nous materials empleats i les noves marques vials seran sotmesos als mateixos 

controls al fet que ho van anar els rebutjats. 

El Director d'Obra, aparti disposar de la informació aportada pels controls assenyalats, podrà, al 

llarg de l'aplicació, ordenar la identificació dels materials i la verificació de les dosificacions 

sempre que ho consideri oportú. 

 

 

2.8.5.- Control durant el període de garantia. 

Una vegada acabades les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran 

controls periòdics de les marques vials per determinar les seves característiques essencials i 

comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades en la taula següent: 

 

 

 

TIPO DE MARCA 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

Coeficiente de retrorreflexión 

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

luminancia 

() 

 

 

SRT 

A 30 días A 180 días A 730 días Sobre 

asfalto 

Permanente (blanca) 300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (amarilla) 150 0,20 0,45 

 

 

Les marques vials rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel contractista a les 

seves expenses. Les noves marques realitzades per substituir-les seran sotmeses als mateixos 

controls d'aplicació i durant el període de garantia al fet que el van ser les rebutjades. 

El director d'Obra podrà comprovar quantes vegades consideri oportú, al llarg del període de 

garantia, que les marques vials compleixen les característiques essencials i les especificacions 

marcades en aquest Plec. 
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2.9. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
2.9.1.- Acceptació de senyals i panells per a ocupació. 

Els senyals proveïts de la marca “N” de AENOR o d'un altre document acreditatiu de certificació 

d'un país de l'Espai econòmic Europeu podran utilitzar sense assajos previs d'identificació. Les 

que no ho tinguin, hauran de sotmetre's als assajos de la taula següent en un laboratori acreditat 

pel Ministeri de Foment. 

 

SERIE 1.-SEÑALES Y PANELES DIRECCIONALES METÁLICOS DE UNA 
SOLA PIEZA 

Sobre el sustrato metálico 

S/ norma UNE 135 310 

- Espesor de la chapa 

- Espesor del recubrimiento de zinc 

- Relieve 

Sobre la zona retrorreflectante 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto e identificación visual 

- Coeficiente de retrorreflexión 

- Coordenadas cromáticas i factor de 

luminancia 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia al calor i adherencia al 

sustrato 

- Resistencia al frío y a la humedad 

- Resistencia a la niebla salina 

- Envejecimiento artificial acelerado 

Sobre la zona no retrorreflectante 

S/ norma UNE 135 331 

 

 

 

 

 

 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto i identificación visual 

- Brillo especular 

- Coordenadas cromáticas i factor de 

luminancia 

- Resistencia al calor i al frío 

- Envejecimiento artificial acelerado 

- Resistencia a la inmersión en agua 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia a la niebla salina 

- Adherencia al sustrato 

 

SERIE 1.-SEÑALES Y PANELES DIRECCIONALES METÁLICOS DE UNA 
SOLA PIEZA 

Sobre el sustrato metálico 

S/ norma UNE 135 310 

- Espesor de la chapa 

- Espesor del recubrimiento de zinc 

- Relieve 

Sobre la zona retrorreflectante 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto e identificación visual 

- Coeficiente de retrorreflexión 

- Coordenadas cromáticas i factor de 

luminancia 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia al calor i adherencia al 

sustrato 

- Resistencia al frío y a la humedad 

- Resistencia a la niebla salina 

- Envejecimiento artificial acelerado 

Sobre la zona no retrorreflectante 

S/ norma UNE 135 331 

 

 

 

 

 

 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecto i identificación visual 

- Brillo especular 

- Coordenadas cromáticas i factor de 

luminancia 

- Resistencia al calor i al frío 

- Envejecimiento artificial acelerado 

- Resistencia a la inmersión en agua 

- Resistencia al impacto 

- Resistencia a la niebla salina 

- Adherencia al sustrato 

 

Aquests assajos d'autorització d'ocupació seran a càrrec del contractista, no estant inclosos al 

pressupost de control de qualitat. 

 

2.9.2.- Assajos i resultats exigibles. 

Les provetes per assajar seran de més d'un metre (>1m) de longitud per als assajos sobre el 

substrat de llepis, i rectangulars de 150 mm x 75 mm per als restants assajos sobri llepis o 

plaques. Les provetes tallades a aquestes mesures es mantindran durant 24 hores en condicions 

normalitzades d'humitat (505)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assajos. 
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2.9.2.1.- Espessors de la xapa i del recobriment de zinc. 

En determinar el gruix de zinc en sis (6) punts de cada cara d'una proveta, el gruix mitjà haurà 

de ser major de divuit micres (>m), i cap de les18  determinacions podrà diferir més del 20% 

respecte del valor mitjà obtingut. 

Amb igual nombre de comprovacions del gruix de la xapa d'acer, cap dels valors obtinguts 

diferirà del nominal en més de 0,2 mm per excés o per defecte, i el grossor mitjà no podrà ser 

mai inferior al nominal. 

Per comprovar l'adherència de la galvanització, en assajar per doblegat les provetes de planxa 

o de llepis galvanitzades com prescriu la Norma UNE-EN 10142:2001 , no haurà de veure's zinc 

arrencat ni esquerdat. 

 

2.9.2.2.- Resistència al impacte. 

En l'assaig de resistència a impacte segons la Norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa 

de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percutora de 50 mm de diàmetre, no 

haurà de produir-se trencament alguna, ni deslaminat del substrat ni canvi de color, així com 

tampoc minva del coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat en un cercle centrat amb l'àrea 

d'impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de ràdio. 

 

2.9.2.3.- Resistència a la calor. 

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant vint-i-quatre (24) hores una estufa a 

temperatura de (722)º C deixant-les a temperatura ambienti altres vint-i-quatre (24) hores. 

Es considerarà que la resistència al color és bona si no s'aprecien a simple vista fissures ni 

butllofes. Quan així ocorri, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l'assaig d'adherència 

al substrat. 

 

2.9.2.4.- Adherència al substrat. 

Per assajar l'adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dues incisions 

paral·leles de 75 mm de longitud, com a mínim, i separades a (203) mm amb una fulla, tallant 

tot el material retrorreflectant fins a arribar al substrat, però sense tallar aquest totalment en cap 

cas. Amb ajuda de la fulla es desprèn el material retrorreflectant en una longitud de 20 mm i es 

tira bruscament en adreça perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. 

L'adherència es considerarà correcta si no s'aconsegueix desenganxar el material aixecat amb 

la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 

 

2.9.5..- Resistència al fred. 

La proveta es mantindrà dins d'un criòstat durant setanta-dues hores (72 h) a temperatura (-

353)ºC, deixant-la després dues hores (2 h) a temperatura ambient. 

Es considerarà resistent al fred si, a simple vista, no es detecten fissures ni butllofes. 

 

2.9.6..- Resistència a la humitat. 

La proveta es mantindrà en una càmera ambiental a (352)ºC  de temperatura i amb humitat 

relativa del 100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 

Es considerarà resistent a la humitat si, a simple vista, no es detecten fissures ni butllofes. 

 

2.9.7..- Resistència a la boira salina. 

La proveta es mantindrà dins de la càmera salina, en les condicions assenyalades en la Norma 

UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dues hores (22 h) cadascun, separats per un interval de 

dues hores (2 h). Després d'aquest temps no hauran de detectar fissures ni butllofes en la 

làmina; les coordenades cromàtiques (x,i) han de seguir dins dels polígons cromàtics marcats 

anteriorment en la taula, i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d'incidència de 

5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no ha de ser inferior als valors prescrits en la taula. 

 

2.9.8.- Resistència a l'envelliment artificial accelerat. 

Les làmines retrorreflectante de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró se sotmetran a 

un assaig d'envelliment accelerat, segons la Norma UNE-EN ISO 11507:2002, durant dos mil 

hores (2.000 h), en què s'alternaran exposicions a la llum ultraviolada d'un llum UV A 340 durant 

quatre hores (4 h) amb temperatura de panell negre de (603)ºC i a la foscor, amb 

condensacions i temperatura de panell negre de (503)ºC. Les provetes de colors taronja i 

marrótemperatura de panell negre de (503)ºC . Les provetes de color taronja  i marró es 

sotmetran als mateixos cicles alternats però solament durant un total de 400 hores.. 

Al cap d'aquest temps, es considerarà bona la resistència a l'envelliment accelerat si: 

- El coeficient de retrorreflexió mesurat amb angle d'incidència de 5º i de divergència de 

0,2º o de 0,33º és major del 8=% del valor assenyalat en la taula. 

- Les coordenades cromàtiques (x,i) es mantenen dins dels polígons CIE originals 

marcats pels seus vèrtexs en la taula. 

- Els valors del factor de luminància () compleixen el marcat en la taula. 

- La làmina no presenta esquerdes ni butllofes apreciables a simple vista. 
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2.9.9.- Contingut de l'Informe. 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els referits assajos, emetrà un Informe al Director d'Obra 

en el qual farà constar: 

- Data de realització dels assajos. 

- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per la seva referència de designació. 

- Nom del fabricador dels senyals. 

- Nom o identificació del fabricador de la làmina retrorreflectant. 

 Data de fabricació dels senyals. 

- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 

- Naturalesa del substrat. 

- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 

- Dimensions de la mostra. 

- Nombre de senyals, panells direccionals o cartells metàl·lics avaluats. 

- Nombre de provetes assajades. 

- Condicions i resultats dels assajos realitzats. 

- Referència a la Norma UNE 135 330. 

 

2.9.10.- Altres exigències. 

Les plaques per a senyals no podran ser soldades, sinó que hauran de comptar amb una 

pestanya d'entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d'ample, a 90º amb el plànol del 

senyal, preparada per estampació o embotició. 

Les llepis d'acer galvanitzat hauran de tenir la secció de la figura 1 de la Norma UNE 135 320, 

obtinguda per procediment de plegat, sense soldadura en cap cas. Recolzades sobre una 

superfície plana per una cara de solapament, presentaran una fletxa màxima inferior al 0,15% 

de la longitud de la llepi. En qualsevol secció transversal, la fletxa haurà de ser inferior a 1,5 mm. 

L’encastament dels pals metàl·lics de suport s'efectuarà en formigó en massa  20 N/mm2. Els 

cartells, pòrtics, banderoles i elements deHM-20, de fck  sustentació, hauran de ser capaces 

de resistir una pressió de vent uniformement repartida de 200 Kg/m2 sense deformar-se més de 

25 mm, tal com s'exigeix per a la classe TD2 en la Norma EN 12899-1. 

 

2.9.3.- Etiquetatge i marcat 

Els senyals i pals arribaran a obra marcats (les primeres per la seva cara posterior) de manera 

clara i duradora amb tota la informació següent: 

- Marca CE (“N” de AENOR, o una altra d'un país membre de l'Espai Econòmic Europeu). 

- Nombre i data de la Norma EN amb la qual està en conformitat. 

- Classificació del producte. 

- Mes i dues xifres finals de l'any de fabricació. 

- Nombre del Certificat de Conformitat EC (o AENOR). 

- Nom, logotip, o qualsevol altra identificació del fabricador o proveïdor. 

 

2.9.4- Control de qualitat 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical inclourà la comprovació dels materials 

apilats, de la seva instal·lació i de les unitats acabades. 

El contractista lliurarà cada dia un part d'execució al Director d'Obra en el qual hauran d'aparèixer 

els següents conceptes: 

- Data d'instal·lació. 

- Situació de l'obra. 

- Nombre de senyals i cartells instal·lats per tipus (advertiment de perill, reglamentació i 

indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 

- Situació dels senyals i cartells sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, en opinió del Director d'Obra, poguessin influir en la 

durabilitat o en les característiques dels senyals i cartells instal·lats. 

 

2.9.5- Control de recepció. 

Es comprovarà la marca o referència dels materials arribats a obra en cada partida, que haurà 

de correspondre amb la classe i qualitat acceptada pel Director d'Obra. 

El Director d'Obra, amb la periodicitat que consideri convenient, podrà ordenar la formació de 

dos conjunts de mostres per a assajos preses dels materials apilats: un conjunt s'enviarà a 

laboratori acreditat per a realització dels assajos no destructius assenyalats en el punt 701.7.1.2 

de l'article 701 Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants. 

- - Inspecció visual de l'aspecte dels senyals i cartells. 

- - Identificació del fabricador dels senyals i cartells. 

- - Comprovació de les dimensions. 

- - Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient 

de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtexs )), d'acord amb els valors 

contingutsdels polígons CIE; factor de luminància ( en les taules donades en aquest 

PPTP en referir-se als materials. 

L'altre conjunt es guardarà en obra per realitzar assajos de contrast, si fos necessari. El nombre 

de peces de cada tipus a prendre per a cada mostra serà l'obtingut en la taula següent: 

 

Número de señales y carteles de un mismo tipo. 

En acopio (N) 2-15 16-25 26-90 91-

150 

151-

280 

281-

500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la muestra (S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
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Dels “S” cartells de llepis seleccionats en cada mostra, es triarà aleatòriament un nombre “n” de 

llepis donat per l'expressió n=n11/2, sent n1 el nombre total de llepis incloses en els “S” cartells 

de la mostra. 

Cada senyal o cartell del que resultin mesures incorrectes, s'explicarà com a defectuós, i, segons 

el nombre total de peces defectuoses i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 

rebutjable l'apilament i quantes senyals o cartells s'haguessin col·locat d'ell a l'arribada de 

l'Informe d'assajos del laboratori acreditat. Els nombres per decidir, seran els de la taula: 

 

Criterios de aceptación o rechazo de una muestra representativa de señales i carteles 
del mismo tipo, acopiados o instalados en obra. 

Nivel de calidad aceptable: 4,0 

Volumen de la muestra (Ud) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 

Máximo unidades defectuosas para 

aceptación 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínimo unidades defectuosas para 

rechazo 

1 2 3 4 6 8 11 

 

 

Tots els materials existents en apilament dels tipus de senyals o cartells rebutjables, segons els 

resultats dels assajos efectuats, seran desmuntats i retirats de l'obra a càrrec del contractista, 

qui haurà de subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los de nou. 

 

2.9.6.- Període de garantia. 

Les assenyalis i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 

instal·lats amb caràcter permanent d'acord amb les prescripcions d'aquest PPTP, i conservats 

regularment d'acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys explicats des 

de la data de fabricació, o de quatre anys i mitjà (4,5) des de la d'instal·lació. 

El Director d'Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) 

mesos abans de la seva col·locació en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins 

dels sis (6) mesos anteriors a la seva col·locació en obra si considera no han estat 

emmagatzemats ni mantinguts en condicions adequades. 

 

 

 

2.9.7.- Control durant el període de garantia. 

Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d'acord amb les instruccions 

del fabricador, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i colorimètriques que 

seran, com a mínim, les següents: 

- Coeficient de retroflexió R’ (cd/(luxm2)) i angle d'entrada d’observació =0,2º , 1=2=0 

i angle d’entada 5, segons color. 

COLOR R (cd/(luxm2) 

Blanco 200 

Amarillo 136 

Rojo 36 

Verde 36 

Azul 16 

- Els factors de luminància ()seran superiors als especificats, i les coordenades 

colorimètriques (x,y) hauran d'estar dins dels polígons CIE especificats en aquest PPTP 

amb les taules incloses per als materials. 

El control es realitzarà de la manera indicada en la Norma UNE 135 352, i en el punt 1.5.5.2. 

d'aquest PPTP per als elements d'abalisament. 

 

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 

desmuntats, retirats i substituïts de nou pel contractista al seu càrrec. Els nous seran sotmesos 

als mateixos controls de recepció i durant el termini de garantia al fet que ho van anar els 

rebutjats. 

 

El Director d'Obra podrà comprovar quantes vegades consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques essencials i les 

especificacions marcades en aquest PPTP. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
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CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I PROTECCIONS D'OBRA

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I ESPLANACIONS

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

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

1 Vial cap a la depuradora 570,000 6,000 3.420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.420,000

2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Vials 5.346,500 5.346,500 C#*D#*E#*F#
3 Zona prèstec 3.612,000 3.612,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.958,500

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Accés depuradora i horts 5.346,500 5.346,500 C#*D#*E#*F#
3 Zona prèstec 3.612,150 0,150 541,823 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.888,323

4 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Accés depuradora 4.283,240 4.283,240 C#*D#*E#*F#
3 Zona prèstec 16.500,320 16.500,320 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 20.783,560

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Accés depuradora 20.483,730 20.483,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.483,730

6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Accés depuradora i horts 7.868,000 7.868,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.868,000

7 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, inclós selecció i garbellat, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis.

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Accés depuradora i horts 838,630 838,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 838,630

8 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S
32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Accés depuradora i horts 827,500 827,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 827,500

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 04  DRENATGE LONGITUDINAL

1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 Vorada 846,180 846,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 846,180

2 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

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

1 Baixants 110,620 110,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,620

3 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

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

1 Arqueta laminadora 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Cuneta guarda 617,400 617,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,400

5 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny
no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

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

1 Desguàs D4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GD57U515 m Cuneta trepitjable camí depuradora triangular, de 1,15 m d'amplada i 0,18 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

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

1 Accés depuradora i horts 190,350 190,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,350

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 05  FERMS GRANULARS
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T
2 Accés depuradora i horts 810,270 810,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 810,270

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 06  FERMS BITUMINOSOS

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S,  inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 Segons amidaments auxiliars
2 Vial depuradora eix-19 202,560 2,300 465,888 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,888

2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

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

1 AC16 465,888 0,054 25,158 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,158

3 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci

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

1 Eix - 19 8.598,440 8.598,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.598,440

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 07  MARQUES VIALS

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

1 M-1.3 581,840 581,840 C#*D#*E#*F#
2 M-2.6 1.199,930 1.199,930 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1.781,770

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

1 M 4.1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 M 7.2 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
4 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

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

1 M 6.4 2,000 1,230 2,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,460

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 08  SENYALITZACIÓ VERTICAL, PROTEC VIAL I TANCA DELI

1 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 R-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

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

1 R-2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 R-301050 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

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

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell de contenció N2, un ample de
treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

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

1 Barrera tipus 4 734,600 734,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 734,600

5 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 R-301050 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 01  ACCÉS DEPURADORA
Activitat 45  REVEGETACIÓ DE SUPERFÍCIES

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

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

1 Accés depuradora i horts 1.007,720 1.007,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.007,720

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

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

1 Accés depuradora i horts 1.007,720 1.007,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.007,720

3 GR6PU004 u Tranplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30 cm des de la seva ubicació original fins al
viver d'obra, amb màquina arrencadora-transplantadora sobre camió (diàmetre del pa de terra de 225 cm i pes
de 9,5 Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa de terra, col·locació d'anclatges, tractaments previs i
manteniment en viver d'obra incloent-hi els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució.

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

1 Arbres zona obres 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre d'obra 2.145,000 2.145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.145,000

5 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a activitats auxiliars d'obra i abocadors de
terres. Inclou el cost de decapatge previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i
restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres
decapades prèviament i hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats.

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

1 Zona A 3.612,000 3.612,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.612,000

6 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

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

1 OD 19.1 21,000 0,450 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,450

7 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

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

1 Accés depuradora i horts 5.038,640 5.038,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.038,640

8 PPA10003 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'habilitació d'un viver temporal d'obra i el manteniment de tota la
planta del viver fins al moment del seu trasplantament en les zones a restaurar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PPA12002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a restaurar les zones afectades en els treballs de reposició dels serveis
afectats.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 02  OD 19.1
Activitat 10  OBRA DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 C Unitats Longitud
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

2 od 10.1 29,840 29,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,840

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C Àrea Ample
2 29,840 1,500 3,000 134,280 C#*D#*E#*F#
3 61,850 3,860 3,000 716,223 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 850,503

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 O.D. 19.1 29,840 0,650 1,500 29,094 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,094

4 GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

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

1 C Unitats
2 Entrada O.D.19.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

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

1 C Unitats
2 Sortida O.D.19.1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

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

1 Canal 21,610 1,250 27,013 C#*D#*E#*F#
2 16,120 1,250 20,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,163

7 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb parets, solera i talons
de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de drenatge, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 03  OD AT PROVISIONAL
Activitat 10  OBRA DRENATGE TRANSVERSAL

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C Àrea Ample
2 Od provisional 3,360 2,600 8,736 C#*D#*E#*F#
3 5,600 1,600 1,300 11,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,384

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 O.D. provisional 8,400 0,650 1,600 8,736 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,736

3 GD78U120 m Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 OD provisional camí AT 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

4 GDK2U930 u Broc tipus 29 per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

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

1 C Unitats
2 Entrada O.D. provisional 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sortida O.D. provisional 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 04  SERVEI Nº TF01 TELEFÒNICA
Activitat 31  CANALITZACIONS
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1 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials (separadors, colzes,
maniguets,...)

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

1 2,000 108,000 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

2 STC215QC Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mecànica en
terreny compacte o en presencia d'aigua i serveis entre 1,01 i 1,50 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador.

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

1 1,000 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

3 SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclós neteja diaria de la via
pública.

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà, estès i compactat per
a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació caixa, retall de
sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

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

1 Rasa Camí 108,000 0,800 86,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,400

6 STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 05  SERVEI Nº TF02 TELEFÒNICA
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

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

1 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials (separadors, colzes,
maniguets,...)

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

1 1,000 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

4 STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 06  SERVEI º TF06 TELEFÒNICA
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 1,000 178,000 0,450 0,270 21,627 C#*D#*E#*F#
2 1,000 178,000 0,450 0,270 21,627 C#*D#*E#*F#
3 1,000 178,000 0,450 0,270 21,627 C#*D#*E#*F#
4 1,000 70,000 0,450 0,270 8,505 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,386

2 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà, estès i compactat per
a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació caixa, retall de
sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

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

1 Inici vial depuradora 1,000 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Final vial depuradora 1,000 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de tráfic rodat de l'obra i protecció
provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes al paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
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Obra elemental 06  SERVEI º TF06 TELEFÒNICA
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 TAPA0001 Ud Substitucio de la tapa existent a l'arqueta 543H per una tapa de fosa per resistir trànsit

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 STARRRDM ud Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus DM complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa tipus D-400, rebliment, piconatge
amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials (separadors, colzes,
maniguets,...)

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

1 1,000 178,000 2,000 356,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 178,000 2,000 356,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 178,000 2,000 356,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.208,000

4 G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis.

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

1 1,000 178,000 0,500 0,270 24,030 C#*D#*E#*F#
2 1,000 178,000 0,500 0,270 24,030 C#*D#*E#*F#
3 1,000 178,000 0,500 0,270 24,030 C#*D#*E#*F#
4 1,000 70,000 0,500 0,270 9,450 C#*D#*E#*F#
5 Tub 110 -604,000 2,000 0,009 -10,872 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,668

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 07  SERVEI Nº TF07 TELEFÒNICA
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00
m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment,
piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3 STCVTPV2 ml Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials (separadors, colzes,
maniguets,...)
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 08  SERVEI Nº AT01 ENDESA
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIÓ

1 G22TU102 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la morfologia original si cal, per permetre el pas
de maquinària i transport de materials, inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu manteniment, els
moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i
la reposició de la terra vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal.

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

1 Eix 3 1.352,370 1.352,370 C#*D#*E#*F#
2 Eix 4 66,316 66,316 C#*D#*E#*F#
3 Eix 5 60,304 60,304 C#*D#*E#*F#
4 Eix 9 85,850 85,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.564,840

2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Nous camins 4.607,970 4.607,970 C#*D#*E#*F#
2 Plataformes de terball 1.116,000 1.116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.723,970

3 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

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

1 Eix 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Eix 2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram T-16 T-17 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram T-17 T-18 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram T-18 T-18 bis 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram T-18 bis t-19 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram T-19 T-20 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
8 Tram T-20 T-21 149,000 149,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 892,000

4 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 Camins existents 2.526,950 2.526,950 C#*D#*E#*F#
2 Camins amb petites ampliacions 1.671,330 1.671,330 C#*D#*E#*F#
3 Plataformes de treball 1.116,000 1.116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.314,280

5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 Zona T-19 a T-20 574,370 574,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,370

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Zona T-19 a T-20 534,820 534,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 534,820

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 09  SERVEI Nº MT01 ENDESA
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G22TU102 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la morfologia original si cal, per permetre el pas
de maquinària i transport de materials, inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu manteniment, els
moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i
la reposició de la terra vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal.

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

1 Eix 2 223,000 223,000 C#*D#*E#*F#
2 Eix 6 681,800 681,800 C#*D#*E#*F#
3 Eix 10 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.064,800

2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Nous camins 2.946,660 2.946,660 C#*D#*E#*F#
2 Plataformes de treball 1.815,500 1.815,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.762,160

3 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram T-29 T-30 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram T-30 T-31 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram T-31 T-32 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram T-32 T-33 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 Tram T-33 T-34 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
6 Tram T-34 T-35 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
7 Tram T-36 T-36 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
8 Eis 4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 Eix 5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

4 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Camins existents 514,000 514,000 C#*D#*E#*F#
2 Camins amb petites ampliacions 2.269,430 2.269,430 C#*D#*E#*F#
3 Plataformes de treball 1.815,500 1.815,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.598,930

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 10  SERVEI Nº MT02, BT03 I BT04
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I PROTECCIONS OBRA

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 10  SERVEI Nº MT02, BT03 I BT04
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 STCETABL M3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la guia municipal,
inclós tràfec simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.

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

1 Rases 135,675 135,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,675

2 SE0CDPA2 M2 Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de formigó, inclòs el transport de runes a
l'abocador.

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

AMIDAMENTS Pàg.: 16

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

1 inici vial depuradora 1,000 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 SE0CCEMT Ut Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja tensió, aïllament sec, inclòs el tapat, piconatge i tancat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 C Alçada Longitud Ample
2 Rasa MT 02 1,000 578,000 0,750 0,600 260,100 C#*D#*E#*F#
3 Conexions CT 2,000 8,000 0,750 1,100 13,200 C#*D#*E#*F#
4 Conexions escomeses particulars 1,000 9,000 0,750 1,100 7,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,725

5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Rasa eix depuradora 1,000 578,000 0,750 0,300 130,050 C#*D#*E#*F#
2 Conexions CT 2,000 8,000 0,750 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#
3 Conexions escomeses particulars 1,000 9,000 0,750 0,800 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,050

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 10  SERVEI Nº MT02, BT03 I BT04
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 SE23S130 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,20 x 1,00 m de mides
interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment
acabada i plena de sorra.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 SE23S132 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,80 x 1,00 m de mides
interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia titular, totalment
acabada i plena de sorra.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

AMIDAMENTS Pàg.: 17

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

1 Vial depuradora 595,000 3,000 1.785,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.785,000

4 G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis.

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

1 Rasa MT02 1,000 578,000 0,750 0,300 130,050 C#*D#*E#*F#
2 Connexions CT 2,000 8,000 0,750 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Connexions escomeses particulars 1,000 9,000 0,750 0,300 2,025 C#*D#*E#*F#
4 Tub 160 -1,000 595,000 0,060 -35,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,975

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 11  SERVEIS Nº AG06, AG07, AG08 I AG09
Activitat 01  SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I PROTECCIONS OBRA

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 0,125

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 11  SERVEIS Nº AG06, AG07, AG08 I AG09
Activitat 02  TREBALLS PREVIS I EXPLANACIONS

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Rasa aigua 590,000 4,520 2.666,800 C#*D#*E#*F#
2 Conexions escomeses particulars 1,000 12,000 0,500 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.672,800

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Rasa aigua 590,000 3,960 2.336,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.336,400

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

AMIDAMENTS Pàg.: 18

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

1 Rebliment llit sorra 580,000 0,300 174,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,000

4 SAIGUA001 ut Excavació de cala d'empalmament de canonada d'aigua, inclòs el tapat, piconatge i tancat

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

1 AG 06 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 AG 07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 AG 08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 AG 09 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà, estès i compactat per
a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació caixa, retall de
sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

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

1 Final vial depuradora AG 06 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Final vial depuradora AG 07 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Final vial depuradora AG 08 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Final vial depuradora AG 09 1,000 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 11  SERVEIS Nº AG06, AG07, AG08 I AG09
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 SOREA200 ml Subministre i col·locació de canonada de polietilè PE-100 de 200 mm de diàmetre exterior PN-10 en barra
soldada per testa. Col·locada al fons de la rasa i provada. Inclou p.p. de cotzes, maniguets i cinta senyalitzadora.

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

1 Reposició Aigua regenerada Golf  09 587,000 587,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 12  SERVEI Nº PA04
Activitat 31  CANALITZACIONS

1 PART0001 ud Reposició escomesa particular. Servei afectat particular PA4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 13  SEGURETAT I SALUT
Activitat 80  SEGURETAT I SALUT

1 PPA91002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 14  NETEJA FINAL
Activitat 81  NETEJA FINAL

1 PPA14002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra del desglossat nº 3.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST NC-93024-2-A2-C0
Projecte desglossar 03  CAMI DEPURADORA I OBRA CIVIL SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 15  GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat 82  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAR0003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G221U118 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

6,14 21.357,930 18,991 131.137,69 18,99

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

2,20 21.018,550 6,702 46.240,81 25,69

F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i
replenat si s'escau, inclosa la
tria i acumulació dels residus
a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs
completament acabat.

32,42 1.187,000 5,573 38.482,54 31,27

G222U104 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

8,98 3.897,798 5,074 35.002,23 36,34

G22TU102 m Apertura i manteniment de pista
prèvia i restitució del terreny
a la morfologia original si
cal, per permetre el pas de
maquinària i transport de
materials, inclosa la retirada
de 20 cm de terra vegetal i el
seu manteniment, els moviments
de terres necessaris en desmunt
i terraplè d'alçada inferior o
igual a 2 m, la restitució
l'estat original i la reposició
de la terra vegeta, mesurat
sobre el perfil longitudinal.

11,44 2.629,640 4,365 30.083,08 40,69

SOREA200 ml Subministre i col·locació de
canonada de polietilè PE-100 de
200 mm de diàmetre exterior
PN-10 en barra soldada per
testa. Col·locada al fons de la
rasa i provada. Inclou p.p. de
cotzes, maniguets i cinta
senyalitzadora.

39,04 587,000 3,326 22.916,48 44,01

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega
i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

1,16 19.444,630 3,277 22.555,77 47,28

GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica
simple, sense separador, tipus
4, per un nivell de contenció
N2, un ample de treball W4 i
índex de severitat A,
galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble
ona, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi. Tot el
material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014.

26,10 734,600 2,788 19.173,06 50,06

GD57U619 m Cuneta de guarda profunda
trapezoïdal tipus ´´T´´ de
0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m
de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

30,42 617,400 2,729 18.781,31 52,78

G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus
T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

21,25 846,180 2,6010 17.981,33 55,38

GD78U200 m Canalització amb tub de formigó
armat de 200 cm de diàmetre,
classe III segons norma ASTM
C-76M, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

574,21 29,840 2,4811 17.134,43 57,86

G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó
per formació de prismes de
serveis.

96,32 170,643 2,3812 16.436,33 60,24

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis, estesa, humectació
i compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

19,63 810,270 2,3013 15.905,60 62,55

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPA91002 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per la seguretat i
salut de l'obra.

15.047,99 1,000 2,1814 15.047,99 64,73

GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la
superficie de les zones
ocupades per a activitats
auxiliars d'obra i abocadors de
terres. Inclou el cost de
decapatge previ de la terra
vegetal de la superfície a
ocupar, retirada de runa,
pedres i restes d'obra,
repefilat del terreny,
restauració de la capa
superficial de terra vegetal
mitjançant les terres decapades
prèviament i hidrosembra i
plantacions dels nous talussos
generats.

4,08 3.612,000 2,1315 14.736,96 66,86

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,21 3.420,000 2,0916 14.398,20 68,95

G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent
AC16 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

30,79 465,888 2,0817 14.344,69 71,02

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

2,30 5.888,323 1,9618 13.543,14 72,99

G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol de
l'estabilització és procedent
de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis.

15,38 827,500 1,8419 12.726,95 74,83

PPA12002 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a restaurar les
zones afectades en els treballs
de reposició dels serveis
afectats.

12.390,00 1,000 1,7920 12.390,00 76,62

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses

447,00 25,158 1,6321 11.245,63 78,25

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

3,80 2.519,280 1,3922 9.573,26 79,64

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

STC215QC Ml Canalització de 2 conductes de
pvc de 110 mm de diàmetre o pe
125 mm, incloent l'excavació
mecànica en terreny compacte o
en presencia d'aigua i serveis
entre 1,01 i 1,50 m cota
superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons
norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a
l'abocador.

79,14 108,000 1,2423 8.547,12 80,88

SE51S016 m Subministrament i instal·lació
de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

4,67 1.785,000 1,2124 8.335,95 82,09

STCDRAG1 M2 Demolició i reposició
d'aglomerat asfáltic (10 cm de
gruix) sobre subbase, en calent
a mà, estès i compactat per a
superficies inferiors a 50 m2 o
longituts inferiors a 25 m.
inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades,
càrrega a mà i transport a
l'abocador.

51,81 134,400 1,0125 6.963,26 83,09

G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,67 9.913,210 0,9626 6.641,85 84,06

GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 100x46,5 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

55,47 110,620 0,8927 6.136,09 84,94

PPA14002 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la neteja final
dels treballs de l'obra del
desglossat nº 3.

6.000,00 1,000 0,8728 6.000,00 85,81

EUR
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G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

34,17 174,000 0,8629 5.945,58 86,67

GR6PU004 u Tranplantament d'exemplar de
Quercus sp de diàmetre inferior
a 30 cm des de la seva ubicació
original fins al viver d'obra,
amb màquina
arrencadora-transplantadora
sobre camió (diàmetre del pa
de terra de 225 cm i pes de 9,5
Tn). Inclòs la poda, repicat,
protecció del pa de terra,
col·locació d'anclatges,
tractaments previs i
manteniment en viver d'obra
incloent-hi els mitjans
auxiliars necessaris per a la
correcta execució.

182,82 30,000 0,7930 5.484,60 87,47

G2240002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

0,67 7.868,000 0,7631 5.271,56 88,23

GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos
a la sortida o entrada d'obres
de drenatge transversal amb
parets, solera i talons de
formigó, inclòs excavació,
encofrat i connexions amb
desgüassos i amb l'obra de
drenatge, segons plànols

227,97 23,000 0,7632 5.243,31 88,99

PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la
C-32, segons indicació de la
direcció de l'obra

4.000,00 1,250 0,7233 5.000,00 89,72

STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm.,
inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes,
maniguets,...)

3,22 1.550,000 0,7234 4.991,00 90,44

GDK2U930 u Broc tipus 29 per a tub de
diàmetre 120 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

2.280,83 2,000 0,6635 4.561,66 91,10
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GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra

0,90 5.038,640 0,6636 4.534,78 91,76

STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de
pvc de 110 mm de diàmetre o pe
125 mm, incloent l'excavació
mecànica en terres fins a 1,00
m cota superior del prisma,
conductes, separadors,
protecció segons norma de la
companyía, rebliment,
piconatge, carrega i transport
de terres a l'abocador.

31,61 130,000 0,6037 4.109,30 92,35

GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.828,59 1,000 0,5538 3.828,59 92,91

SAIGUA001 ut Excavació de cala d'empalmament
de canonada d'aigua, inclòs el
tapat, piconatge i tancat

475,00 8,000 0,5539 3.800,00 93,46

GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant
tipus a cuneta trapezoïdal
tipus ´´T´´, inclòs formigó de
25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres
d'acer B 500 S, recrescut amb
morter de ciment, excavació de
terreny no classificat, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants i
rebliment de terres, totalment
acabat, segons plànols

356,22 10,000 0,5240 3.562,20 93,97

GD57U515 m Cuneta trepitjable camí
depuradora triangular, de 1,15
m d'amplada i 0,18 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants.

18,03 190,350 0,5041 3.432,01 94,47

GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de
diàmetre 200 cm, inclòs
excavació, encofrat, formigó
HA-25, formigó HM-15 de
nivellació, totalment col.locat
i acabat, segons plànols.

3.035,91 1,000 0,4442 3.035,91 94,91

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
BLANES - LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.
CLAU: NC-93024-2-A2-C0        DATA: JULIOL 2016

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus eci

0,35 8.598,440 0,4443 3.009,45 95,35

STARRRDM ud Subministrament i col·locació
d'arqueta de registre
prefabricada tipus DM
complerta, segons norma de la
companyía, inclosa l'excavació
mecànica en terra, col·locació
de marc i tapa tipus D-400,
rebliment, piconatge amb
material provinent de
l'excavació, càrrega i
transport a l'abocador.

913,22 3,000 0,4044 2.739,66 95,74

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos

2,57 1.007,720 0,3845 2.589,84 96,12

STCETABL M3 Abocament de runes provinents
de la rasa en abocador
legalitzat (taxes) amb la
gestió de la guia municipal,
inclós tràfec simple de terres
dins de l'obra per al seu acopi
temporal.

17,78 135,675 0,3546 2.412,30 96,47

GD78U120 m Canalització amb tub de formigó
armat de 120 cm de diàmetre,
clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

272,11 8,400 0,3347 2.285,72 96,80

GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de
barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada
en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

359,93 6,000 0,3148 2.159,58 97,11

PPAR0003 pa Partida alçada d'abonament
íntegre per a la gestió de
residus de l'obra.

1.970,97 1,000 0,2949 1.970,97 97,40
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G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, inclós selecció i
garbellat, segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del
PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol del seleccionat
és procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports
intermedis.

2,35 838,630 0,2950 1.970,78 97,68

GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs
barreja i subministrament de
l'adob

1,87 1.007,720 0,2751 1.884,44 97,95

SE23S130 u Construcció d'arqueta cega per
a tir de línia subterranea de
baixa o mitja tensió, de 1,20 x
1,00 m de mides interiors, fins
a 1,00 m de fondària, d'acord
amb les prescripcions tècniques
de la companyia titular,
totalment acabada i plena de
sorra.

430,90 4,000 0,2552 1.723,60 98,20

GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,94 1.781,770 0,2453 1.674,86 98,45

SE23S132 u Construcció d'arqueta cega per
a tir de línia subterranea de
baixa o mitja tensió, de 1,80 x
1,00 m de mides interiors, fins
a 1,00 m de fondària, d'acord
amb les prescripcions tècniques
de la companyia titular,
totalment acabada i plena de
sorra.

523,24 3,000 0,2354 1.569,72 98,67

G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 150 a 400 kg,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

28,64 47,163 0,2055 1.350,75 98,87

PART0001 ud Reposició escomesa particular.
Servei afectat particular PA4

950,00 1,000 0,1456 950,00 99,01

GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant
tipus a terreny, inclòs formigó
de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
capa de neteja amb formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
encofrat, armat amb barres
d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de
terreny no classificat, càrrega
i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment
acabat, segons plànols

287,65 3,000 0,1257 862,95 99,13

EUR
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STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i
tirant tipus 2000 en terreny
compacte.

273,58 3,000 0,1258 820,74 99,25

SE0CCEMT Ut Excavació de cala d'empalmament
de baixa i mitja tensió,
aïllament sec, inclòs el tapat,
piconatge i tancat

373,81 2,000 0,1159 747,62 99,36

STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de
pvc de 63 mm de diàmetre,
incloent l'excavació mecànica
en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons
norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a
l'abocador.

29,56 21,000 0,0960 620,76 99,45

TAPA0001 Ud Substitucio de la tapa existent
a l'arqueta 543H per una tapa
de fosa per resistir trànsit

600,00 1,000 0,0961 600,00 99,54

GR130001 m Balisament previ i manteniment
durant l'execució de l'obra, de
la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i
zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural,
inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta
bicolor de plàstic, mesurada la
longitud executada

0,25 2.145,000 0,0862 536,25 99,61

PPA10003 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a l'habilitació
d'un viver temporal d'obra i el
manteniment de tota la planta
del viver fins al moment del
seu trasplantament en les zones
a restaurar.

502,15 1,000 0,0763 502,15 99,69

SE0CDPA2 M2 Demolició i reposició de
paviment asfàltic en calçada
sobre solera de formigó, inclòs
el transport de runes a
l'abocador.

51,81 8,000 0,0664 414,48 99,75

GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera
d'obra de drenatge de diàmetre
o amplària > 2 m per a pas de
fauna, mínim d'1 m d'amplària i
30 cm d'alçada amb depressió
per a canal d'aigües baixes

38,80 9,450 0,0565 366,66 99,80

STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de
fusta o fibra en terra.

55,58 5,000 0,0466 277,90 99,84

SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització
especial de les rases i pous
amb tanques i enllumenat,
inclós neteja diaria de la via
pública.

3,73 60,000 0,0367 223,80 99,87
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SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer
de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa,
per a pas de tráfic rodat de
l'obra i protecció provisional
de serveis, inclós la fixació
de les planxes al paviment.

27,34 8,000 0,0368 218,72 99,90

GBBZU001 U Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

51,91 4,000 0,0369 207,64 99,93

GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

72,13 2,000 0,0270 144,26 99,96

GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

57,61 2,000 0,0271 115,22 99,97

GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

2,98 35,000 0,0272 104,30 99,99

STCVTPV2 ml Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm.,
inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes,
maniguets,...)

2,16 21,000 0,0173 45,36 99,99

GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

17,00 2,460 0,0174 41,82 100,00

TOTAL: 100,00690.404,56

EUR
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F21R0010P-1 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

32,42 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

G219U040P-2 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G221U010P-3 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

G221U118P-4 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G222U104P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2240002P-6 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

G226U030P-7 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G227U010P-8 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, inclós selecció i garbellat, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G227UA05P-9 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

15,38 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G228U010P-10 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

G228U200P-11 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,17 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

G22DU030P-12 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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G22DU150P-13 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,67 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

G22TU102P-14 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la morfologia original si cal,
per permetre el pas de maquinària i transport de materials, inclosa la retirada de 20 cm de
terra vegetal i el seu manteniment, els moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè
d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i la reposició de la terra vegeta,
mesurat sobre el perfil longitudinal.

11,44 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G3J2U020P-15 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

28,64 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G450U010P-16 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis. 96,32 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G921U020P-17 m3 Base de tot-u artificial, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa,
humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

19,63 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

G9650005P-18 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

21,25 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

G9H1U012P-19 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

30,79 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

G9HA0010P-20 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 447,00 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

G9J1U010P-21 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

GB2A1005P-22 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell de contenció
N2, un ample de treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

GB2AU582P-23 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

359,93 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GBA1U310P-24 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,94 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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GBA1U350P-25 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,98 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GBA33001P-26 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

17,00 €

(DISSET EUROS)

GBB1U110P-27 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

57,61 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

GBB1U120P-28 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

72,13 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GBBZU001P-29 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

51,91 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GD57U515P-30 m Cuneta trepitjable camí depuradora triangular, de 1,15 m d'amplada i 0,18 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants.

18,03 €

(DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

GD57U619P-31 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

30,42 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GD5GU039P-32 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

55,47 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

GD5GV001P-33 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb
parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i
amb l'obra de drenatge, segons plànols

227,97 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GD78U120P-34 m Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

272,11 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

GD78U200P-35 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig
tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

574,21 €

(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GD7ZVD06P-36 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols

287,65 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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GD7ZVD12P-37 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

356,22 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GDK2U930P-38 u Broc tipus 29 per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.280,83 €

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

GDK2U966P-39 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.035,91 €

(TRES MIL TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GDK2U967P-40 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.828,59 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GR130001P-41 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,
mesurada la longitud executada

0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GR3PU010P-42 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GR3PU060P-43 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GR6PU004P-44 u Tranplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30 cm des de la seva
ubicació original fins al viver d'obra, amb màquina arrencadora-transplantadora sobre camió
(diàmetre del pa de terra de 225 cm i pes de 9,5 Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa
de terra, col·locació d'anclatges, tractaments previs i manteniment en viver d'obra incloent-hi
els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució.

182,82 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GR720001P-45 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

GRK0003P-46 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas
de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

38,80 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GRX1001P-47 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a activitats auxiliars
d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge previ de la terra vegetal de la
superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració
de la capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i
hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats.

4,08 €

(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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PART0001P-48 ud Reposició escomesa particular. Servei afectat particular PA4 950,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

PPA0U001P-49 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons
indicació de la direcció de l'obra

4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

PPA10003P-50 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'habilitació d'un viver temporal d'obra i el
manteniment de tota la planta del viver fins al moment del seu trasplantament en les zones a
restaurar.

502,15 €

(CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PPA12002P-51 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a restaurar les zones afectades en els treballs de
reposició dels serveis afectats.

12.390,00 €

(DOTZE MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS)

PPA14002P-52 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra del desglossat
nº 3.

6.000,00 €

(SIS MIL EUROS)

PPA91002P-53 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra. 15.047,99 €

(QUINZE MIL QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

PPAR0003P-54 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra. 1.970,97 €

(MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

SAIGUA001P-55 ut Excavació de cala d'empalmament de canonada d'aigua, inclòs el tapat, piconatge i tancat 475,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

SE0CCEMTP-56 Ut Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja tensió, aïllament sec, inclòs el tapat,
piconatge i tancat

373,81 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

SE0CDPA2P-57 M2 Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de formigó, inclòs el
transport de runes a l'abocador.

51,81 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

SE0CPRACP-58 Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de tráfic rodat de
l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes al paviment.

27,34 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

SE0CPSRTP-59 Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclós neteja
diaria de la via pública.

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

SE23S130P-60 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,20 x
1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques
de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra.

430,90 €

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

SE23S132P-61 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,80 x
1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques
de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra.

523,24 €

(CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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SE51S016P-62 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

SOREA200P-63 ml Subministre i col·locació de canonada de polietilè PE-100 de 200 mm de diàmetre exterior
PN-10 en barra soldada per testa. Col·locada al fons de la rasa i provada. Inclou p.p. de
cotzes, maniguets i cinta senyalitzadora.

39,04 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

STARRRDMP-64 ud Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus DM complerta, segons
norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa
tipus D-400, rebliment, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador.

913,22 €

(NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

STC210QTP-65 Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.

31,61 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

STC215QCP-66 Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en presencia d'aigua i serveis entre 1,01 i 1,50
m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

79,14 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

STC2IORRP-67 ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

29,56 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

STCDRAG1P-68 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà,
estès i compactat per a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg
asfàltic, excavació caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

51,81 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

STCETABLP-69 M3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la
guia municipal, inclós tràfec simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.

17,78 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

STCVTPV1P-70 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes, maniguets,...)

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

STCVTPV2P-71 ml Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes, maniguets,...)

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

STPFRT04P-72 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte. 273,58 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

STPFU001P-73 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. 55,58 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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TAPA0001P-74 Ud Substitucio de la tapa existent a l'arqueta 543H per una tapa de fosa per resistir trànsit 600,00 €

(SIS-CENTS EUROS)

                                                        Barcelona juliol de 2016

Director de Projecte                                          Autor del Projecte

Josep Armengol Tomas                                         Víctor Tolós Petrus
Enginyer de camins, Canals i Ports            Enginyer de Camins, Canals i Ports
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P-1 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

32,42 €

Altres conceptes 32,42000 €

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,21 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,30 €

Altres conceptes 2,30000 €

P-4 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

6,14 €

Altres conceptes 6,14000 €

P-5 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

8,98 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,67 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 0,63000 €

P-7 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

2,20 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 2,16000 €

P-8 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, inclós selecció i garbellat, segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis.

2,35 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €

B03DU101 m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra 0,74400 €
Altres conceptes 1,56600 €

P-9 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb ciment pòrtland amb
escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació, humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis.

15,38 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 9,56736 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 5,77264 €

P-10 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

3,80 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,43200 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
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Altres conceptes 3,32800 €

P-11 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

34,17 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 29,65200 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 4,47800 €

P-12 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,16 €

Altres conceptes 1,16000 €

P-13 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,67 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-14 G22TU102 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la morfologia original si cal,
per permetre el pas de maquinària i transport de materials, inclosa la retirada de 20 cm de
terra vegetal i el seu manteniment, els moviments de terres necessaris en desmunt i terraplè
d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i la reposició de la terra vegeta,
mesurat sobre el perfil longitudinal.

11,44 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 1,01536 €
Altres conceptes 10,42464 €

P-15 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

28,64 €

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 150 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 19,25000 €
Altres conceptes 9,39000 €

P-16 G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis. 96,32 €

B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 79,50600 €
Altres conceptes 16,81400 €

P-17 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa,
humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

19,63 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs seleccionat de material i garbellat. 17,06400 €

B0111000 m3 AIGUA 0,04000 €
Altres conceptes 2,52600 €

P-18 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

21,25 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,70000 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 3,00300 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,03600 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12800 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,70457 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 3,99000 €
Altres conceptes 11,68843 €

P-19 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

30,79 €
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B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, sense incloure betum, a 23,07000 €
Altres conceptes 7,72000 €

P-20 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 447,00 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 438,24000 €
Altres conceptes 8,76000 €

P-21 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci 0,35 €

B055U024 kg EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE BETUM, TIPUS ECI 0,25200 €
Altres conceptes 0,09800 €

P-22 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per un nivell de contenció
N2, un ample de treball W4 i índex de severitat A, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE segons OC 35/2014.

26,10 €

BBM21005 m Barrera metàl·lica simple, tipus Tipus 4 segons descripció dels plànols, galvanitzada e 20,12000 €
Altres conceptes 5,98000 €

P-23 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

359,93 €

Altres conceptes 359,93000 €

P-24 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,94 €

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,05460 €
Altres conceptes 0,33340 €

P-25 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

2,98 €

B8ZBU200 Kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,21840 €
Altres conceptes 0,55360 €

P-26 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

17,00 €

B8ZBUU01 Kg Microesferes de vidre 0,43680 €
Altres conceptes 16,56320 €

P-27 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

57,61 €

BBM1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos el 46,23000 €
Altres conceptes 11,38000 €

P-28 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

72,13 €

BBM1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inc 60,46000 €
Altres conceptes 11,67000 €
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P-29 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

51,91 €

BBMZU105 M Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 5,46000 €
Altres conceptes 18,48200 €

P-30 GD57U515 m Cuneta trepitjable camí depuradora triangular, de 1,15 m d'amplada i 0,18 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants.

18,03 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,27600 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 10,21020 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,26250 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,04500 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02575 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,08250 €
Altres conceptes 7,12805 €

P-31 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m d'amplada i 0,50 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

30,42 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 14,56000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,30900 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,07200 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,43700 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,39375 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,11000 €
Altres conceptes 14,53825 €

P-32 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

55,47 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 7,05250 €

BD52U009 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 100x46,5 c 38,34600 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,49296 €
Altres conceptes 9,57854 €

P-33 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de drenatge transversal amb
parets, solera i talons de formigó, inclòs excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i
amb l'obra de drenatge, segons plànols

227,97 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 7,78240 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 13,33500 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 3,06540 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 12,70500 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 55,55044 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 5,27875 €
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B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 89,78125 €
Altres conceptes 40,47176 €

P-34 GD78U120 m Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

272,11 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,38500 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,50000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,99000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,27000 €

BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm, classe 90 segons norma UNE 12791 132,67140 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 64,57150 €
Altres conceptes 67,72210 €

P-35 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig
tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

574,21 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,91000 €

BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III segons norma ASTM C-76 309,52920 €

B0D21030 m TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 4,90000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,49500 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 144,69000 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,45000 €
Altres conceptes 110,23580 €

P-36 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols

287,65 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,51088 €

B0441000 m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obra 71,10250 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,17750 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 33,86760 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 40,19400 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,58680 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 13,01300 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,14531 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,22720 €
Altres conceptes 41,82521 €

P-37 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat,
segons plànols

356,22 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 73,08840 €
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B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 64,05750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 4,10800 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 29,55150 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 9,16992 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 1,59480 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16287 €

B0111000 m3 AIGUA 0,29200 €

B0DZA000 l DESENCOFRANT 2,41740 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 5,09600 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 120,11692 €
Altres conceptes 45,56469 €

P-38 GDK2U930 u Broc tipus 29 per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25,
formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

2.280,83 €

Altres conceptes 2.280,83000 €

P-39 GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.035,91 €

Altres conceptes 3.035,91000 €

P-40 GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HA-25, formigó
HM-15 de nivellació, totalment col.locat i acabat, segons plànols.

3.828,59 €

Altres conceptes 3.828,59000 €

P-41 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el
muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic,
mesurada la longitud executada

0,25 €

BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,07000 €

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,05000 €
Altres conceptes 0,13000 €

P-42 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,57 €

Altres conceptes 2,57000 €

P-43 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

1,87 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,08580 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,72000 €
Altres conceptes 1,06420 €

P-44 GR6PU004 u Tranplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30 cm des de la seva
ubicació original fins al viver d'obra, amb màquina arrencadora-transplantadora sobre camió
(diàmetre del pa de terra de 225 cm i pes de 9,5 Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa
de terra, col·locació d'anclatges, tractaments previs i manteniment en viver d'obra incloent-hi
els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució.

182,82 €

Altres conceptes 182,82000 €

P-45 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

0,90 €
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BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,12160 €

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,09660 €

B0111000 m3 AIGUA 0,01440 €

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,12080 €

BR3B6U00 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar 0,01720 €

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,23456 €
Altres conceptes 0,29484 €

P-46 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas
de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

38,80 €

B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 13,65000 €

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 24,38842 €
Altres conceptes 0,76158 €

P-47 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a activitats auxiliars
d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de decapatge previ de la terra vegetal de la
superfície a ocupar, retirada de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració
de la capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades prèviament i
hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats.

4,08 €

BR3B6000 Kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr 0,03950 €

B0111000 m3 AIGUA 0,01440 €

BR3PAN00 Kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16720 €

BR361100 Kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36650 €

BR34J000 Kg Bioactivador microbià 0,12080 €

BR4UJJ00 Kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,38640 €
Altres conceptes 2,98520 €

P-48 PART0001 ud Reposició escomesa particular. Servei afectat particular PA4 950,00 €
Sense descomposició 950,00000 €

P-49 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució del desdoblament de ramal a la C-32, segons
indicació de la direcció de l'obra

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-50 PPA10003 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'habilitació d'un viver temporal d'obra i el
manteniment de tota la planta del viver fins al moment del seu trasplantament en les zones a
restaurar.

502,15 €

Sense descomposició 502,15000 €

P-51 PPA12002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a restaurar les zones afectades en els treballs de
reposició dels serveis afectats.

12.390,00 €

Sense descomposició 12.390,00000 €

P-52 PPA14002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs de l'obra del desglossat
nº 3.

6.000,00 €

Sense descomposició 6.000,00000 €

P-53 PPA91002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra. 15.047,99 €
Sense descomposició 15.047,99000 €

P-54 PPAR0003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra. 1.970,97 €
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Sense descomposició 1.970,97000 €

P-55 SAIGUA001 ut Excavació de cala d'empalmament de canonada d'aigua, inclòs el tapat, piconatge i tancat 475,00 €
Sense descomposició 475,00000 €

P-56 SE0CCEMT Ut Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja tensió, aïllament sec, inclòs el tapat,
piconatge i tancat

373,81 €

Sense descomposició 373,81000 €

P-57 SE0CDPA2 M2 Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de formigó, inclòs el
transport de runes a l'abocador.

51,81 €

Sense descomposició 51,81000 €

P-58 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a pas de tráfic rodat de
l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la fixació de les planxes al paviment.

27,34 €

Sense descomposició 27,34000 €

P-59 SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i enllumenat, inclós neteja
diaria de la via pública.

3,73 €

Sense descomposició 3,73000 €

P-60 SE23S130 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,20 x
1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques
de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra.

430,90 €

Sense descomposició 430,90000 €

P-61 SE23S132 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o mitja tensió, de 1,80 x
1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques
de la companyia titular, totalment acabada i plena de sorra.

523,24 €

Sense descomposició 523,24000 €

P-62 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

4,67 €

Sense descomposició 4,67000 €

P-63 SOREA200 ml Subministre i col·locació de canonada de polietilè PE-100 de 200 mm de diàmetre exterior
PN-10 en barra soldada per testa. Col·locada al fons de la rasa i provada. Inclou p.p. de
cotzes, maniguets i cinta senyalitzadora.

39,04 €

Sense descomposició 39,04000 €

P-64 STARRRDM ud Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus DM complerta, segons
norma de la companyía, inclosa l'excavació mecànica en terra, col·locació de marc i tapa
tipus D-400, rebliment, piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador.

913,22 €

Sense descomposició 913,22000 €

P-65 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes,
separadors, protecció segons norma de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i
transport de terres a l'abocador.

31,61 €

Sense descomposició 31,61000 €

P-66 STC215QC Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125 mm, incloent
l'excavació mecànica en terreny compacte o en presencia d'aigua i serveis entre 1,01 i 1,50
m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

79,14 €

Sense descomposició 79,14000 €
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P-67 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent l'excavació mecànica en
terres fins a 1,00 m cota superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador.

29,56 €

Sense descomposició 29,56000 €

P-68 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre subbase, en calent a mà,
estès i compactat per a superficies inferiors a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg
asfàltic, excavació caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.

51,81 €

Sense descomposició 51,81000 €

P-69 STCETABL M3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat (taxes) amb la gestió de la
guia municipal, inclós tràfec simple de terres dins de l'obra per al seu acopi temporal.

17,78 €

Sense descomposició 17,78000 €

P-70 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes, maniguets,...)

3,22 €

Sense descomposició 3,22000 €

P-71 STCVTPV2 ml Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
(separadors, colzes, maniguets,...)

2,16 €

Sense descomposició 2,16000 €

P-72 STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte. 273,58 €
Sense descomposició 273,58000 €

P-73 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. 55,58 €
Sense descomposició 55,58000 €

P-74 TAPA0001 Ud Substitucio de la tapa existent a l'arqueta 543H per una tapa de fosa per resistir trànsit 600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €

                                                        Barcelona juliol de 2016

Director de Projecte                                          Autor del Projecte

Josep Armengol Tomas                                         Víctor Tolós Petrus
Enginyer de camins, Canals i Ports            Enginyer de Camins, Canals i Ports
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Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 01 Senyalització, abalisament i proteccions d'obra

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 49)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Activitat 01.03.01.01 4.000,00

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 02 Treballs previs i esplanacions

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

4,21 3.420,000 14.398,20

2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

1,16 8.958,500 10.391,86

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

2,30 5.888,323 13.543,14

4 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

6,14 20.783,560 127.611,06

5 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

2,20 20.483,730 45.064,21

6 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 6)

0,67 7.868,000 5.271,56

7 G227U010 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, inclós selecció i garbellat,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric. El sol del seleccionat és procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis. (P - 8)

2,35 838,630 1.970,78

8 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o
disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric. El sol de l'estabilització és procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis. (P - 9)

15,38 827,500 12.726,95

TOTAL Activitat 01.03.01.02 230.977,76

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 04 Drenatge longitudinal

euros
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1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 18)

21,25 846,180 17.981,33

2 GD5GU039 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 100x46,5 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 32)

55,47 110,620 6.136,09

3 GD7ZVD06 u Desgüàs tipus D5, de baixant tipus a terreny, inclòs formigó de 25
N/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B 500 S, protecció amb
escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols
(P - 36)

287,65 3,000 862,95

4 GD57U619 m Cuneta de guarda profunda trapezoïdal tipus ´´T´´ de 0,80/0,60 m
d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 31)

30,42 617,400 18.781,31

5 GD7ZVD12 u Desgüàs, tipus D4, de baixant tipus a cuneta trapezoïdal tipus ´´T´´,
inclòs formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer B
500 S, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants i
rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols (P - 37)

356,22 10,000 3.562,20

6 GD57U515 m Cuneta trepitjable camí depuradora triangular, de 1,15 m d'amplada i
0,18 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants. (P - 30)

18,03 190,350 3.432,01

TOTAL Activitat 01.03.01.04 50.755,89

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 05 Ferms granulars

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric  (P - 17)

19,63 810,270 15.905,60

TOTAL Activitat 01.03.01.05 15.905,60

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 06 Ferms Bituminosos

1 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent AC16 bin B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 19)

30,79 465,888 14.344,69

euros
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2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 20) 447,00 25,158 11.245,63
3 G9J1U010 M2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci (P - 21) 0,35 8.598,440 3.009,45

TOTAL Activitat 01.03.01.06 28.599,77

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 07 Marques vials

1 GBA1U310 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 24)

0,94 1.781,770 1.674,86

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 25)

2,98 35,000 104,30

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 26)

17,00 2,460 41,82

TOTAL Activitat 01.03.01.07 1.820,98

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 08 Senyalització vertical, protec vial i tanca deli

1 GBB1U120 U Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 28)

72,13 2,000 144,26

2 GBBZU001 U Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 29)

51,91 4,000 207,64

3 GB2AU582 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes
de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 23)

359,93 6,000 2.159,58

4 GB2A1005 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, tipus 4, per
un nivell de contenció N2, un ample de treball W4 i índex de severitat
A, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal de
perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi. Tot el material portarà el marcatge CE
segons OC 35/2014. (P - 22)

26,10 734,600 19.173,06

5 GBB1U110 U Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 27)

57,61 2,000 115,22

TOTAL Activitat 01.03.01.08 21.799,76

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

euros
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Obra elemental 01 Accés depuradora

Activitat 45 Revegetació de superfícies

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 42)

2,57 1.007,720 2.589,84

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 43)

1,87 1.007,720 1.884,44

3 GR6PU004 u Tranplantament d'exemplar de Quercus sp de diàmetre inferior a 30
cm des de la seva ubicació original fins al viver d'obra, amb màquina
arrencadora-transplantadora sobre camió (diàmetre del pa de terra de
225 cm i pes de 9,5 Tn). Inclòs la poda, repicat, protecció del pa de
terra, col·locació d'anclatges, tractaments previs i manteniment en
viver d'obra incloent-hi els mitjans auxiliars necessaris per a la
correcta execució. (P - 44)

182,82 30,000 5.484,60

4 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal·lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de
plàstic, mesurada la longitud executada (P - 41)

0,25 2.145,000 536,25

5 GRX1001 m2 Restauració i recuperació de la superficie de les zones ocupades per a
activitats auxiliars d'obra i abocadors de terres. Inclou el cost de
decapatge previ de la terra vegetal de la superfície a ocupar, retirada
de runa, pedres i restes d'obra, repefilat del terreny, restauració de la
capa superficial de terra vegetal mitjançant les terres decapades
prèviament i hidrosembra i plantacions dels nous talussos generats. (P
- 47)

4,08 3.612,000 14.736,96

6 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o
amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm
d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes (P - 46)

38,80 9,450 366,66

7 GR720001 M2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 45)

0,90 5.038,640 4.534,78

8 PPA10003 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a l'habilitació d'un viver
temporal d'obra i el manteniment de tota la planta del viver fins al
moment del seu trasplantament en les zones a restaurar. (P - 50)

502,15 1,000 502,15

9 PPA12002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a restaurar les zones
afectades en els treballs de reposició dels serveis afectats. (P - 51)

12.390,00 1,000 12.390,00

TOTAL Activitat 01.03.01.45 43.025,68

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 02 OD 19.1

Activitat 10 Obra drenatge transversal

1 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 35)

574,21 29,840 17.134,43

2 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

8,98 850,503 7.637,52

euros
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

3,80 29,094 110,56

4 GDK2U966 u Broc tipus 3 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 39)

3.035,91 1,000 3.035,91

5 GDK2U967 u Broc tipus 4 per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 40)

3.828,59 1,000 3.828,59

6 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 150 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 15)

28,64 47,163 1.350,75

7 GD5GV001 m Baixant tipus 1 per a talussos a la sortida o entrada d'obres de
drenatge transversal amb parets, solera i talons de formigó, inclòs
excavació, encofrat i connexions amb desgüassos i amb l'obra de
drenatge, segons plànols (P - 33)

227,97 23,000 5.243,31

TOTAL Activitat 01.03.02.10 38.341,07

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 03 OD AT PROVISIONAL

Activitat 10 Obra drenatge transversal

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

8,98 20,384 183,05

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

3,80 8,736 33,20

3 GD78U120 m Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 34)

272,11 8,400 2.285,72

4 GDK2U930 u Broc tipus 29 per a tub de diàmetre 120 cm, inclòs excavació, encofrat,
formigó HA-25, formigó HM-15 de nivellació, totalment col.locat i
acabat, segons plànols. (P - 38)

2.280,83 2,000 4.561,66

TOTAL Activitat 01.03.03.10 7.063,63

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 04 Servei nº TF01 Telefònica

Activitat 31 Canalitzacions

1 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials (separadors, colzes, maniguets,...) (P - 70)

3,22 216,000 695,52

2 STC215QC Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125
mm, incloent l'excavació mecànica en terreny compacte o en
presencia d'aigua i serveis entre 1,01 i 1,50 m cota superior del
prisma, conductes, separadors, protecció segons norma de la
companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador. (P - 66)

79,14 108,000 8.547,12

euros
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3 SE0CPSRT Ml Protecció i senyalització especial de les rases i pous amb tanques i
enllumenat, inclós neteja diaria de la via pública.  (P - 59)

3,73 60,000 223,80

4 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. (P - 73) 55,58 2,000 111,16
5 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre

subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superficies inferiors
a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 68)

51,81 86,400 4.476,38

6 STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte. (P
- 72)

273,58 1,000 273,58

TOTAL Activitat 01.03.04.31 14.327,56

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 05 Servei nº TF02 Telefònica

Activitat 31 Canalitzacions

1 STC210QT Ml Canalització de 2 conductes de pvc de 110 mm de diàmetre o pe 125
mm, incloent l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota
superior del prisma, conductes, separadors, protecció segons norma
de la companyía, rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a
l'abocador. (P - 65)

31,61 130,000 4.109,30

2 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. (P - 73) 55,58 2,000 111,16
3 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i

peces especials (separadors, colzes, maniguets,...) (P - 70)
3,22 126,000 405,72

4 STPFRT04 Ut Obertura de sot per cilindre i tirant tipus 2000 en terreny compacte. (P
- 72)

273,58 2,000 547,16

TOTAL Activitat 01.03.05.31 5.173,34

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 06 Servei º TF06 Telefònica

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

8,98 73,386 659,01

2 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superficies inferiors
a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 68)

51,81 24,000 1.243,44

3 SE0CPRAC Ut Col·locació de planxes d'acer de 3,00x1,00x0,03 m a la rasa, per a
pas de tráfic rodat de l'obra i protecció provisional de serveis, inclós la
fixació de les planxes al paviment. (P - 58)

27,34 8,000 218,72

TOTAL Activitat 01.03.06.02 2.121,17

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 06 Servei º TF06 Telefònica

euros
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Activitat 31 Canalitzacions

1 TAPA0001 Ud Substitucio de la tapa existent a l'arqueta 543H per una tapa de fosa
per resistir trànsit (P - 74)

600,00 1,000 600,00

2 STARRRDM ud Subministrament i col·locació d'arqueta de registre prefabricada tipus
DM complerta, segons norma de la companyía, inclosa l'excavació
mecànica en terra, col·locació de marc i tapa tipus D-400, rebliment,
piconatge amb material provinent de l'excavació, càrrega i transport a
l'abocador. (P - 64)

913,22 3,000 2.739,66

3 STCVTPV1 Ml Tub pvc dn 110 mm e= 1,8 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials (separadors, colzes, maniguets,...) (P - 70)

3,22 1.208,000 3.889,76

4 G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis. (P
- 16)

96,32 70,668 6.806,74

TOTAL Activitat 01.03.06.31 14.036,16

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 07 Servei nº TF07 Telefònica

Activitat 31 Canalitzacions

1 STPFU001 Ut Obertura de sot per pal de fusta o fibra en terra. (P - 73) 55,58 1,000 55,58
2 STC2IORR ml Canalització de 2 conductes de pvc de 63 mm de diàmetre, incloent

l'excavació mecànica en terres fins a 1,00 m cota superior del prisma,
conductes, separadors, protecció segons norma de la companyía,
rebliment, piconatge, carrega i transport de terres a l'abocador. (P - 67)

29,56 21,000 620,76

3 STCVTPV2 ml Tub pvc dn 63 mm e= 1,1 mm., inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials (separadors, colzes, maniguets,...) (P - 71)

2,16 21,000 45,36

TOTAL Activitat 01.03.07.31 721,70

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 08 Servei nº AT01 Endesa

Activitat 02 Treballs previs i explanació

1 G22TU102 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la
morfologia original si cal, per permetre el pas de maquinària i transport
de materials, inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu
manteniment, els moviments de terres necessaris en desmunt i
terraplè d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i la
reposició de la terra vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal. (P - 14)

11,44 1.564,840 17.901,77

2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

1,16 5.723,970 6.639,81

3 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 1)

32,42 892,000 28.918,64

4 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

0,67 5.314,280 3.560,57

euros
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5 G221U118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

6,14 574,370 3.526,63

6 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

2,20 534,820 1.176,60

TOTAL Activitat 01.03.08.02 61.724,02

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 09 Servei nº MT01 Endesa

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G22TU102 m Apertura i manteniment de pista prèvia i restitució del terreny a la
morfologia original si cal, per permetre el pas de maquinària i transport
de materials, inclosa la retirada de 20 cm de terra vegetal i el seu
manteniment, els moviments de terres necessaris en desmunt i
terraplè d'alçada inferior o igual a 2 m, la restitució l'estat original i la
reposició de la terra vegeta, mesurat sobre el perfil longitudinal. (P - 14)

11,44 1.064,800 12.181,31

2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

1,16 4.762,160 5.524,11

3 F21R0010 u Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 1)

32,42 295,000 9.563,90

4 G22DU150 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

0,67 4.598,930 3.081,28

TOTAL Activitat 01.03.09.02 30.350,60

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 10 Servei nº MT02, BT03 i BT04

Activitat 01 Senyalització, abalissament i proteccions obra

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 49)

4.000,00 0,125 500,00

TOTAL Activitat 01.03.10.01 500,00

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 10 Servei nº MT02, BT03 i BT04

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

euros
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1 STCETABL M3 Abocament de runes provinents de la rasa en abocador legalitzat
(taxes) amb la gestió de la guia municipal, inclós tràfec simple de
terres dins de l'obra per al seu acopi temporal. (P - 69)

17,78 135,675 2.412,30

2 SE0CDPA2 M2 Demolició i reposició de paviment asfàltic en calçada sobre solera de
formigó, inclòs el transport de runes a l'abocador. (P - 57)

51,81 8,000 414,48

3 SE0CCEMT Ut Excavació de cala d'empalmament de baixa i mitja tensió, aïllament
sec, inclòs el tapat, piconatge i tancat (P - 56)

373,81 2,000 747,62

4 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

8,98 280,725 2.520,91

5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

3,80 145,050 551,19

TOTAL Activitat 01.03.10.02 6.646,50

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 10 Servei nº MT02, BT03 i BT04

Activitat 31 Canalitzacions

1 SE23S130 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o
mitja tensió, de 1,20 x 1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de
fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia
titular, totalment acabada i plena de sorra. (P - 60)

430,90 4,000 1.723,60

2 SE23S132 u Construcció d'arqueta cega per a tir de línia subterranea de baixa o
mitja tensió, de 1,80 x 1,00 m de mides interiors, fins a 1,00 m de
fondària, d'acord amb les prescripcions tècniques de la companyia
titular, totalment acabada i plena de sorra. (P - 61)

523,24 3,000 1.569,72

3 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

(P - 62)

4,67 1.785,000 8.335,95

4 G450U010 m3 Subministre i estesa de formigó per formació de prismes de serveis. (P
- 16)

96,32 99,975 9.629,59

TOTAL Activitat 01.03.10.31 21.258,86

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 11 Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09

Activitat 01 Senyalització, abalissament i proteccions obra

1 PPA0U001 Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
del desdoblament de ramal a la C-32, segons indicació de la direcció
de l'obra (P - 49)

4.000,00 0,125 500,00

euros
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TOTAL Activitat 01.03.11.01 500,00

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 11 Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09

Activitat 02 Treballs previs i explanacions

1 G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

8,98 2.672,800 24.001,74

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

3,80 2.336,400 8.878,32

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

34,17 174,000 5.945,58

4 SAIGUA001 ut Excavació de cala d'empalmament de canonada d'aigua, inclòs el
tapat, piconatge i tancat (P - 55)

475,00 8,000 3.800,00

5 STCDRAG1 M2 Demolició i reposició d'aglomerat asfáltic (10 cm de gruix) sobre
subbase, en calent a mà, estès i compactat per a superficies inferiors
a 50 m2 o longituts inferiors a 25 m. inclou reg asfàltic, excavació
caixa, retall de sobreamplades, càrrega a mà i transport a l'abocador.
(P - 68)

51,81 24,000 1.243,44

TOTAL Activitat 01.03.11.02 43.869,08

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 11 Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09

Activitat 31 Canalitzacions

1 SOREA200 ml Subministre i col·locació de canonada de polietilè PE-100 de 200 mm
de diàmetre exterior PN-10 en barra soldada per testa. Col·locada al
fons de la rasa i provada. Inclou p.p. de cotzes, maniguets i cinta
senyalitzadora. (P - 63)

39,04 587,000 22.916,48

TOTAL Activitat 01.03.11.31 22.916,48

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 12 Servei nº PA04

Activitat 31 Canalitzacions

1 PART0001 ud Reposició escomesa particular. Servei afectat particular PA4 (P - 48) 950,00 1,000 950,00

TOTAL Activitat 01.03.12.31 950,00

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

euros
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Obra elemental 13 Seguretat i Salut

Activitat 80 Seguretat i salut

1 PPA91002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra.
(P - 53)

15.047,99 1,000 15.047,99

TOTAL Activitat 01.03.13.80 15.047,99

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 14 Neteja final

Activitat 81 Neteja final

1 PPA14002 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la neteja final dels treballs
de l'obra del desglossat nº 3. (P - 52)

6.000,00 1,000 6.000,00

TOTAL Activitat 01.03.14.81 6.000,00

Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0

Projecte desglossar 03 Cami depuradora i obra civil serveis afectats

Obra elemental 15 Gestió de residus

Activitat 82 Gestió de residus

1 PPAR0003 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de
l'obra. (P - 54)

1.970,97 1,000 1.970,97

TOTAL Activitat 01.03.15.82 1.970,97

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.03.01.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 4.000,00
Activitat 01.03.01.02  Treballs previs i esplanacions 230.977,76
Activitat 01.03.01.04  Drenatge longitudinal 50.755,89
Activitat 01.03.01.05  Ferms granulars 15.905,60
Activitat 01.03.01.06  Ferms Bituminosos 28.599,77
Activitat 01.03.01.07   Marques vials 1.820,98
Activitat 01.03.01.08  Senyalització vertical, protec vial i tanca deli 21.799,76
Activitat 01.03.01.45  Revegetació de superfícies 43.025,68
Obra elemental 01.03.01  Accés depuradora 396.885,44

Activitat 01.03.02.10  Obra drenatge transversal 38.341,07
Obra elemental 01.03.02  OD 19.1 38.341,07

Activitat 01.03.03.10  Obra drenatge transversal 7.063,63
Obra elemental 01.03.03  OD AT PROVISIONAL 7.063,63

Activitat 01.03.04.31  Canalitzacions 14.327,56
Obra elemental 01.03.04  Servei nº TF01 Telefònica 14.327,56

Activitat 01.03.05.31  Canalitzacions 5.173,34
Obra elemental 01.03.05  Servei nº TF02 Telefònica 5.173,34

Activitat 01.03.06.02  Treballs previs i explanacions 2.121,17
Activitat 01.03.06.31  Canalitzacions 14.036,16
Obra elemental 01.03.06  Servei º TF06 Telefònica 16.157,33

Activitat 01.03.07.31  Canalitzacions 721,70
Obra elemental 01.03.07  Servei nº TF07 Telefònica 721,70

Activitat 01.03.08.02  Treballs previs i explanació 61.724,02
Obra elemental 01.03.08  Servei nº AT01 Endesa 61.724,02

Activitat 01.03.09.02  Treballs previs i explanacions 30.350,60
Obra elemental 01.03.09  Servei nº MT01 Endesa 30.350,60

Activitat 01.03.10.01  Senyalització, abalissament i proteccions obra 500,00
Activitat 01.03.10.02  Treballs previs i explanacions 6.646,50
Activitat 01.03.10.31  Canalitzacions 21.258,86
Obra elemental 01.03.10  Servei nº MT02, BT03 i BT04 28.405,36

Activitat 01.03.11.01  Senyalització, abalissament i proteccions obra 500,00
Activitat 01.03.11.02  Treballs previs i explanacions 43.869,08
Activitat 01.03.11.31  Canalitzacions 22.916,48
Obra elemental 01.03.11  Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09 67.285,56

Activitat 01.03.12.31  Canalitzacions 950,00
Obra elemental 01.03.12  Servei nº PA04 950,00

Activitat 01.03.13.80  Seguretat i salut 15.047,99
Obra elemental 01.03.13  Seguretat i Salut 15.047,99

Activitat 01.03.14.81  Neteja final 6.000,00
Obra elemental 01.03.14  Neteja final 6.000,00

Activitat 01.03.15.82  Gestió de residus 1.970,97
Obra elemental 01.03.15  Gestió de residus 1.970,97

EUR
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
690.404,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Obra elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.03.01  Accés depuradora 396.885,44
Obra elemental 01.03.02  OD 19.1 38.341,07
Obra elemental 01.03.03  OD AT PROVISIONAL 7.063,63
Obra elemental 01.03.04  Servei nº TF01 Telefònica 14.327,56
Obra elemental 01.03.05  Servei nº TF02 Telefònica 5.173,34
Obra elemental 01.03.06  Servei º TF06 Telefònica 16.157,33
Obra elemental 01.03.07  Servei nº TF07 Telefònica 721,70
Obra elemental 01.03.08  Servei nº AT01 Endesa 61.724,02
Obra elemental 01.03.09  Servei nº MT01 Endesa 30.350,60
Obra elemental 01.03.10  Servei nº MT02, BT03 i BT04 28.405,36
Obra elemental 01.03.11  Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09 67.285,56
Obra elemental 01.03.12  Servei nº PA04 950,00
Obra elemental 01.03.13  Seguretat i Salut 15.047,99
Obra elemental 01.03.14  Neteja final 6.000,00
Obra elemental 01.03.15  Gestió de residus 1.970,97
Projecte desglossar 01.03  Cami depuradora i obra civil serveis afectats 690.404,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
690.404,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Projecte desglossar Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projecte desglossar 01.03  Cami depuradora i obra civil serveis afectats 690.404,57
Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0 690.404,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
690.404,57

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0 690.404,57

690.404,57

EUR
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NIVELL 4: Activitat %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.03.01.01  Senyalització, abalisament i proteccions d'obra 0,58
Activitat 01.03.01.02  Treballs previs i esplanacions 33,46
Activitat 01.03.01.04  Drenatge longitudinal 7,35
Activitat 01.03.01.05  Ferms granulars 2,30
Activitat 01.03.01.06  Ferms Bituminosos 4,14
Activitat 01.03.01.07   Marques vials 0,26
Activitat 01.03.01.08  Senyalització vertical, protec vial i tanca deli 3,16
Activitat 01.03.01.45  Revegetació de superfícies 6,23
Obra elemental 01.03.01  Accés depuradora 57,49

Activitat 01.03.02.10  Obra drenatge transversal 5,55
Obra elemental 01.03.02  OD 19.1 5,55

Activitat 01.03.03.10  Obra drenatge transversal 1,02
Obra elemental 01.03.03  OD AT PROVISIONAL 1,02

Activitat 01.03.04.31  Canalitzacions 2,08
Obra elemental 01.03.04  Servei nº TF01 Telefònica 2,08

Activitat 01.03.05.31  Canalitzacions 0,75
Obra elemental 01.03.05  Servei nº TF02 Telefònica 0,75

Activitat 01.03.06.02  Treballs previs i explanacions 0,31
Activitat 01.03.06.31  Canalitzacions 2,03
Obra elemental 01.03.06  Servei º TF06 Telefònica 2,34

Activitat 01.03.07.31  Canalitzacions 0,10
Obra elemental 01.03.07  Servei nº TF07 Telefònica 0,10

Activitat 01.03.08.02  Treballs previs i explanació 8,94
Obra elemental 01.03.08  Servei nº AT01 Endesa 8,94

Activitat 01.03.09.02  Treballs previs i explanacions 4,40
Obra elemental 01.03.09  Servei nº MT01 Endesa 4,40

Activitat 01.03.10.01  Senyalització, abalissament i proteccions obra 0,07
Activitat 01.03.10.02  Treballs previs i explanacions 0,96
Activitat 01.03.10.31  Canalitzacions 3,08
Obra elemental 01.03.10  Servei nº MT02, BT03 i BT04 4,11

Activitat 01.03.11.01  Senyalització, abalissament i proteccions obra 0,07
Activitat 01.03.11.02  Treballs previs i explanacions 6,35
Activitat 01.03.11.31  Canalitzacions 3,32
Obra elemental 01.03.11  Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09 9,75

Activitat 01.03.12.31  Canalitzacions 0,14
Obra elemental 01.03.12  Servei nº PA04 0,14

Activitat 01.03.13.80  Seguretat i salut 2,18
Obra elemental 01.03.13  Seguretat i Salut 2,18

Activitat 01.03.14.81  Neteja final 0,87
Obra elemental 01.03.14  Neteja final 0,87

Activitat 01.03.15.82  Gestió de residus 0,29
Obra elemental 01.03.15  Gestió de residus 0,29

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Obra elemental %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.03.01  Accés depuradora 57,49
Obra elemental 01.03.02  OD 19.1 5,55
Obra elemental 01.03.03  OD AT PROVISIONAL 1,02
Obra elemental 01.03.04  Servei nº TF01 Telefònica 2,08
Obra elemental 01.03.05  Servei nº TF02 Telefònica 0,75
Obra elemental 01.03.06  Servei º TF06 Telefònica 2,34
Obra elemental 01.03.07  Servei nº TF07 Telefònica 0,10
Obra elemental 01.03.08  Servei nº AT01 Endesa 8,94
Obra elemental 01.03.09  Servei nº MT01 Endesa 4,40
Obra elemental 01.03.10  Servei nº MT02, BT03 i BT04 4,11
Obra elemental 01.03.11  Serveis nº AG06, AG07, AG08 i AG09 9,75
Obra elemental 01.03.12  Servei nº PA04 0,14
Obra elemental 01.03.13  Seguretat i Salut 2,18
Obra elemental 01.03.14  Neteja final 0,87
Obra elemental 01.03.15  Gestió de residus 0,29
Projecte desglossar 01.03  Cami depuradora i obra civil serveis afectats 100,00

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Projecte desglossar %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Projecte desglossar 01.03  Cami depuradora i obra civil serveis afectats 100,00
Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0 100,00

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost NC-93024-2-A2-C0 100,00

100,00

EUR



 
 
 MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES – LLORET. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS I ACCÉS DEPURADORA. TRAM: TORDERA - LLORET DE MAR.             
                        

 

 
 
 

PRESSUPOST GENERAL 
 
 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L´AUTOPISTA C-32,
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 690.404,57

6 %  SOBRE 690.404,57...................................................................................................... 41.424,27

13 %  SOBRE 690.404,57.................................................................................................... 89.752,59

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 821.581,43

21 % IVA SOBRE 821.581,43.............................................................................................. 172.532,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 994.113,53

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

nou-cents noranta-quatre mil  cent tretze euros amb cinquanta-tres cèntims

                                                        Barcelona juliol de 2016

Director de Projecte                                          Autor del Projecte

Josep Armengol Tomas                                         Víctor Tolós Petrus
Enginyer de camins, Canals i Ports            Enginyer de Camins, Canals i Ports
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